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O mundo para sete 
arece título de bangue-bangue, mas não é. Trata-se 
porém, de um bangue-bangue real que se pa a na 
grande tela planetária entre mocinho superanna
dos e teimosos eres do atraso mal aídos da Idade 
Média a ponto de merecerem do primeiro que 
dizem representantes da Ci ilização o apelido d 
não-civilizados. Haveria, portanto um confronto 
da Civilização contra a Barbárie. A bala. 
A Civilização é uper-rica e uperarmada. Extrai e 

usa as riquezas da Barbárie a quem toma cliente das gerações mai 
antigas de suas armas e alvo para o aperfeiçoamento das nova 
gerações de projéteis e expio ivo . A Barbárie pod di trair- e com 
produtos da Civilização, mas não deve ensaiar dominar suas pró
prias riquezas nem pretender afirmar ua própria identidade. À 
Civilização cabe a missão de exportar e impor ua cultura e fazer 
com que a Barbárie se transforme num reflexo dela, impregnando
se de seus princípios e conceitos nas salas de cinema, diante das 
telas de tevê, pelas páginas de jornais e revistas. Recusar o benefi
cio dá em processo na Organização Mundial do Comércio. 

A Civilização possui quase um bilhão de pessoas. Mas nem to
das se beneficiam de seu acaso geográfico. Na Barbárie, apinham-se 
mais de quatro bilhões de seres humanos sedentos de progresso, mui
tas vezes desesperados com situações que todos concordam que 
sejam desumanas, inconcebíveis, inaceitáveis. 

No mundo da Civilização as coi a estão bem divididas. 
São ete grande civilizado : o líder e chama Estados Unidos e 
o demai ei ão o Canadá a Alemanha a Inglaterra, a França, 
a Itália e o Japão. Se fo em o bandidos no cinema, teriam um 
nome conjunto ma como se acham mocinhos e civilizados, 
u am a palavra quadrilha e terrori ta para o resto. É preciso que 
que e diga que Alemanha Japão e Itália já foram quadrillla ter
rori ta contra a qual lutaram muitos dos que hoje são definidos 
como quadrilha terrori ta. Agora, deve-se notar, estimula-se o 
rearmamento alemão e o japonês. 

No momento, o fundamental para os sete é que todos enten
dam que as novas tecnologias encolheram o antigo mundo, vasto 
mundo de que falava o poeta, e que esse mundo só dá para a 
prosperidade dos seie - e nada, absolutamente nada, deve pertur
bar essa espécie de desígnio divino. A irmandade definiu tal obje
tivo e está decidida a alcançá-lo a ferro e fogo. 

Um homem que entende da tarefa, Hemy Kissinger, acabou 
de dizer, através do jornal Washington Post, que a irmandade dos 
sete tem, hoje, "uma oportunidade extraordinária de remodelar o 
sistema internacional", através do uso da retórica e da ação antiter
rorista. 

Se a história não acabou, corremos o risco de ver um filme 
infinita e tragicamente repetido. 
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1 BRASIL Entrevista 

A economia desmaterializada 
Mudanças globais confrontam ciência, política, sociedade e valores humanos 

Carlos Silva Miranda 

O 
CIENTISTA POLÍTICO RENÉ AR
MANO DREIFUSS é um dos 
mais conceituados estudiosos 
da realidade mundial em ati
vidade no país. Atualmente 

se dedica à observação dos impactos que 
o desenvolvimento científico e tecnológi
co causam nas relações socioeconômicas, 
políticas e culturais em todo o mundo. O
timista, o professor da Universidade Fe
deral Fluminense (UFF) diz que, embora 
a conjuntura atual não ajude, o Brasil tem 
condições de retomar o seu rumo. 

Para tanto, defende um diálogo amplo 
e aberto entre governo e sociedade. Lem
bra que o país tem quadros de técnicos ,e 
cientistas suficientes para conceber um 
projeto de reestruturação e desenvolvimen
to. Dreifuss fala com autoridade de quem 
já produziu livros que se tornaram clássi
cos, como 1964: a conquista do Estado, A 
Internacional Capitalista, O jogo da direi
ta e Época das perplexidades. 

Uruguaio de Montevidéu e naturali
zado brasileiro, Dreifuss é mestre em Ci
ência Política pela Universidade de Leeds 
(Inglaterra) e doutorado pela Universida
de de Glasgow, na Escócia. Nos anos 80, 
radicou-se no Brasil e, desde então, divide
se entre a cátedra e a pesquisa. A cader
nos, Dreifuss falou sobre crise política bra
sileira, Mercosul, Alca e os ataques dos Es
tados Unidos contra o Afeganistão. 

O que são os Tec11obergs? 

Dreifuss - Tecnobergs são um acrô
nimo. Techno deriva do grego e bergs vêm 
do alemão, montanha. Literalmente, mon
tanhas tecnológicas. É uma palavra híbri
da e cada letrinha tem um significado: T 
de tecnologia, C de ciência, B de biotec-

C!llf!IOS 136 

A massa de informação veiculada eletronicamente 
em escala planetária leva o homem 

a se interrogar sobre o ser, sobre o real 

nologia etc. Eles são um conjunto de apa
ratos tecnológicos, configurados na topo
grafia socioeconômica e cultural de certos 
países. Desvendam novas dimensões da 
pesquisa, da utilização da ciência e da tec
nologia, e causam profundo impacto na 
realidade. Os Tecnobergs revolucionaram 
a ciência, desmantelando velhas teorias, 
exigindo novos modelos explicativos. 

A massa de informação veiculada 
eletronicamente em escala planetária leva 
o homem a se interrogar sobre o ser, sobre 
o real. Geram uma linguagem inovadora 
no âmbito da administração e da gerência 
de projetos e as reformulações que provo
cam contribuem para o desemprego estru
tural e o lazer ampliado. Implicam a des
territorialização produtiva, acompanhada 
pelo imediatismo de investimentos mone
tários, pela v9latilidade de grandes capi-

tais e as assinaturas optoeletrônicas (moe
das digitais, certificados eletrônicos). Os 
Tecnobergs geram uma economia desma
terializada e metaindustrial, onde a mer
cadoria tende a ser o conhecimento. A ge
neralização do trabalho a distância, inclu
sive em domicílio, redesenha espaços ur
banos e a fisionomia das cidades. 

No 1111mdo dos Tec11obergs, como 
iflc/uir 50 milhões de brasileiros que vi
vem abaixo da /i11ha da pobreza? 

RD - É assustadora a situação dos 
pobres no Brasil. O que mais espanta é 
que, proporcionalmente, eles são mais nu
merosos agora do que em 1950. O país 
cresceu em termos demográficos e econô
micos e a concentração de renda tomou-se 
estúpida. Dói saber que as propostas de 
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solução, se aplicadas agora, não resolve
rão o problema deles em vida. Os projetos 
do governo de atenuação ou erradicação 
da pobreza são cosméticos. 

Há muitos equívocos nos gastos pú
blicos. Depois de sete anos sem reajuste 
salarial, os funcionários públicos federais 
receberam 3,5% de aumento. Veja as con
dições de vida do professor a falta de es
trutura das universidades. Estamos aca
bando com a capacidade de criar, de pes
quisar. Somos capazes de elaborar com
plexos programas espaciais e não resolve
mos o problema da fome no mundo. 

O que o conflito entre os Estados 
Unidos e o Afeganistão implicará para o 
mundo? 

RD - Este é um cenário onde gover
nos autoritários e democráticos enfren
tam problemas dentro e fora de seus espa
ços nacionais. Agrupamentos sociais e de 
nacionalidades buscam reafumar identi
dades, questionam o próprio sistema na
cional e internacional que os exclui. Eles 
rejeitam formas de pensar e existir. 

São grupos que, com suas ações ra
dicais, destroem todo o esforço de gera
ções em prol da liberdade, do direito ao 
diverso, dos direitos humanos. Eles faci
litam o trabalho dos que querem suprimir 
direitos adquiridos, como as garantias in
dividuais, o estado de direito. 

Do ponto de vista estratégico e geo
político, poderá ser uma campanha demo
rada. Certamente, os Estados Unidos es
tenderão os ataques a outros países que 
mantêm bases terroristas. Eles estão li
dando com uma figura simbólica e orga
nizacional muito forte. Precisam saber 
com que tipo de rede estão lidando e de 
qual iipo de articulação ela se nutre. 

O pior erro de Bush seria um ataque 
indiscriminado ao Afeganistão e a outros 
países que ocasione grandes perda~ de vi
das civis, provocando uma coesão na so
ciedade islâmica, mesmo naqueles países 
que condenam os atentados. Transforma
riam uma caça aos terroristas num teatro 
de guerra bem maior e muito complicado. 

O argumento do combate ao terro
rismo não está sendo usado também para 
justificar e legitimar a política imperial 
dos EUA e a hegemonia real do G-8 no 
mundo atual? 

RD - ão resta dúvida que que tões 
econômicas geopolíticas e militares im
portantes estão presentes na inve tida do 
EUA e da coalizao que o apóia. 

Ma exi te uma outra dimen ão que 
o conflito está revelando. O EUA e tão 
endo obrigado a dialogar com outros 

atore que lhe pre tam solidariedade es
tratégica. Em troca, eles reivindicam mais 
reconhecimento e participação no proces
so decisório. A Rússia eja por sua posi
ção e tratégia, eja pelo arsenal bélico que 
herdou ou por sua influência na CEI,vem, 
com todas as suas dificuldades, sendo in
corporada ao grupo. 

De outro modo, somente para ficar na 
região, China, Paquistão, Índia e alguns 
países árabes jogam, igualmente, papel im
portante no processo. Para tomar mais 
complexa toda essa questão, Índia e Pa
quistão pertencem ao clube atômico e estão 
em litígio há anos por disputarem o territó
rio da Caxemira. Estes dois países, mais 
China e Rússia, também enfrentam proble
mas que vão desde contestações à ordem, 
passando pelo terrorismo, e a insurgência 
de movimentos étnicos e religiosos. 

Portanto, cada um, de acordo com 
seu caso específico, tem interesse em 
combater o terrorismo e diferentes formas 
de fundamentalismo político. Os resulta
dos desse processo vão depender da capa
cidade desses e de outros atores interferi
rem nessa realidade em gestação. 

Há relação entre o movimento revo
lucio11ário colombiano e o de grupos is
lâmicos que praticam a luta armada? 

RD - Há diferenças enormes entre 
um movimento e outro. Pelas raízes his
tóricas pela forma como se desenvolveu e 
por suas propostas, o movimento revolu
cionário colombiano tem outro perfil. Ele 
surge num contexto de outros movimen
tos na América do Sul que buscavam li
berdade, participação política e justiça so
cial, num quadro regional de desigualda
des abissais. 

Na efervescência dos grupos insur
gentes, entre os que permaneceram na luta, 
desapareceram ou mudaram a forma de 
enfrentamento, todos tinham objetivos 
bem definidos e propostas claras de trans
formação da ordem social e política e eco
nômica do país. As Autodeisas Operá
rias, o Movimento 19 de Abril, o Exército 
de Libertação Nacional e as Forças Arma
das Revolucionárias da Colômbia todos 
caminhavam nessa direção. 

O movimento gerou figuras legendá
rias como Manuel Marulanda, o "Tirofi
jo", Navarro Wolf, Jacobo Arenas que, 
equivocadamente ou não, encarnavam a 
mística da luta pela transformação do 
mundo em algo melhor e mais justo. 

O caso Colômbia se complica quan
do, nos últimos anos, os grupos rebeldes 
são associados ao narcotráfico e ao terro
rismo internacional e não negam peremp
toriamente essas acusações. Qualquer 
grupo fidelista, guevarista, no auge de sua 
atuação, negaria cabalmente tais ligações 
e desvincularia sua imagem da questão. O 
problema da intervenção americana é sé-

Os EUA estão sendo obrigados a dialogar com 
outros atores que lhes prestam 

solidariedade estratégica. Em troca, eles 
reivindicam mais reconhecimento e 
participação no processo decisório 
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rio. Creio que o "Plano Colômbia contra o 
Narcotráfico" poderia caminhar com a 
suspensão de hostilidades e a retomada de 
um diálogo tolerante, construtivo, entre 
governo e guerrilha. Caso contrário, é pos
sível que a Colômbia seja incluída na rota 
de combate ao terrorismo, o que aumenta
ria a militarização do território e poderia 
ter conseqüências catastróficas. 

Como vê a marginalização da ONU 
como instância mediadora de conflitos 
i11ternacionais? 

RD-A Organização das Nações Uni
das funciona muito bem, com todos os limi
tes que tem, na gestão de certas políticas. 
Mas não se pode negar que há uma necessi
dade de se repensar o papel e a atuação da 
ONU na atual conjuntura. Durante a fase da 
bipolarização do mundo, as Nações Unidas 
cumpriram um papel fundamental como ca
nal para diálogo, mediação e conflitos e cen
sura aos excessos da Guerra Fria. Há algum 
tempo, elas já vinham sendo esvaziadas e, 
com os fatos que vêm se desenrolando des
de 11 de setembro, suas fraturas ficaram ex
postas. De repente, dezenas de países, por 
suas relações e interesses, se viram envolvi
dos num imbróglio onde o inimigo a ser 
combatido não atua dentro de marcos nacio
nais. São organizações políticas supranacio
nais, com reivindicações genéricas e corpos 
insurgentes espalhados por todo o planeta, e 
dificeis de ser identificados. Não há dúvida 
que está em curso uma nova forma de ges
tão planetária e a ONU vem funcionando 
num circuito paralelo a isso. Ou ela é repen
sada, reestruturada, ou será superada como o 
foi a Liga das Nações. 

O instável quadro internacional pode 
afetar a questão militar e a de111ocracia 
na A111érica Latina? 

RD - A questão militar no continente 
está abrandada. Os militares em todos os 
países foram instados a cumprir o papel 
constitucional que lhes cabe. Exceto na 
Colômbia, que enfrenta a guerrilha, os pa
ramilitares e o narcotráfico, e no Peru e no 
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O pior erro dos EUA seria um ataque 
indiscriminado ao Afeganistão e a outros 

países, com grandes perdas de vidas civis. 
Transformariam uma caça aos terroristas num 

teatro de guerra muito maior e muito complicado 

Equador, com problemas fronteiriços, as 
Forças Armadas dos demais países estão 
se reencaixando na vida democrática. A 
modernização tecnológica dos arsenais 
militares dos países desenvolvidos deixou 
exposta a limitação das Forças Armadas 
do Terceiro Mundo. São necessários mais 
investimentos e formação técnica. 

Sob o aspecto econô111ico, um desa
fio é o pla110 da Atea. Os países da A111éri
ca Latina estão preparados para integrar 
a Área de Livre Comércio das A111éricas? 

RD - A Alca vislumbra um universo 
extraordinário de possibilidades. Ela reu
nirá 783,6 milhões de pessoas, um PIB de 
aproximadamente 12 trilhões de dólares e 
um PIB per capita de 12,4 mil dólares. 
Mas, é bom ressaltar, somente o PIB dos 
EUA equivale à maior parte disso, o que 
indica o papel que representa esse país. 

Da forma como está desenhada, a 
Alca será problemática. Ao invés de idea
lizá-la apenas como um grande mercado, 
por que não a conceber como uma co
munidade, reforçando-se mutuamente, de 
Norte a Sul do continente? Isso não é im
possível, pois a Europa o está concreti
zando - é verdade que desde 1950. 

Não são apenas a produção e o consu
mo que importam. Devemos configurar ou
tro paradigma de convivência, que inclua a 
questão ambiental, a cidadania, a circula
ção de cientistas e outros assuntos impor
tantes. A Alca será um significativo espaço 
de manobras para países e empresas trans
nacionais, campo de incremento da racio
nalização produtiva, e acelerará as aquisi
ções e fusões entre as grandes corporações. 

Diante desse quadro e em especial a 
situação da Argentina e dos demais só
cios do bloco, como fica o Mercosu/? 

RD - Durante muito tempo, Argenti
na e Uruguai definiram seu eixo em ter
mos de uma integração regional e o Brasil 
aparecia como grande mercado consumi
dor. Há dez anos, os quatro - incluindo o 
Paraguai - firmaram o acordo e visuali
zou-se a formação de um bloco integrado. 
Mas a dependência de investimentos ex
ternos, questões macroeconômicas envol
vendo os sócios, entre outros problemas, 
dificultaram essa integração. 

O Mercosul abandonou sua perspecti
va inicial de um bloco cultural, política, 
científica e tecnologicamente integrado, e 
priorizou apenas o mercado. Transformou
se num grande laboratório para a racionali
zação produtiva das grandes corporações 
locais e transnacionais. Entre 1998 e 2000 
saíram da Argentina para o Brasil mais de 
100 empresas, atraídas por mão-de-obra 
barata, proximidade de fontes de matéria
prima e incentivos fiscais . 

Isso ajudou na formidável retração do 
PIB daquele país. Ampliou o desemprego, 
que saltou de 6,1%, em 1990, para 17%, em 
2000. Em 1999, com a desvalorização cam
bial no Brasil, o quadro se agravou. A Argen
tina não sabe como ela própria funciona e 
menos ainda como funciona em relação a ou
tros países. Já o Uruguai teve que vender 
suas empresas ou chamar como sócios majo
ritários corporações de fora, pois já não po
dia sustentar a concorrência, a falta de com
petitividade de suas empresas, o subempre
go, o desemprego, a redução de salários. O 
Paraguai vive um processo semelhante. • 
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Pesquisa 
Apenas no início deste ano é que pude 

conhecer cadernos do terceiro mundo. Por 
isso, quero manifestar minha ati fação ao ler 
esta revista, que é de excelente qualidade a -
sim como o sítio eletrônico da Editora Terceiro 
Milênio, que a partir de agora erá meu parcei
ro nº 1 nas pe qui a . 

Ana Fernanda Leão Pereira 
Belém-Pará 

aflp@bol.com.br 

Fome 
Venho ugerir que façam uma reportagem 

sobre a importante obra de Josué de Castro 
Geografia da fome a qual aliá e tá endo 
reeditada. 

Vereador Humberto Goulart 
Porto Alegre - RS 

Opinião 
Tive o prazer de receber o primeiro exem

plar de cadernos (nº 233) e já li toda. Devores
saltar que a linha editorial é a que eu imagina
va, ou seja, bastante crítica e com respaldo. 

Paulo Carvalho 
Via correio eletrônico 

Alerta sanitário 
Perdi um grande amigo, Orlando. Era bri

lhante advogado e pai da modelo Daniela Sa
rahyba. Ele tinha uma casa e uma lancha em 
Angra. Ao sair na lancha com amigos, num do
mingo, levou na geladeira da embarcação latas 
de cerveja e refrigerantes. No dia seguinte, se
gunda-feira, estava internado numa UTI e mor
to na quarta-feira. Ele era um atleta, adorava a 
vida, e a vivia com intensidade. O exame cada
vérico atestou leptospirose fulminante contraí
da na lata de cerveja que ele havia tomado, 
sem copo e sem canudo, no barco. O exame 
das latas atestou que estavam infestadas de uri
na de ratos, conseqüentemente de leptospiras. 

Toda vez que comprar wna lata de refri
gerante tome cuidado de la ar a parte de cima 
com água corrente e abão po [vel use ca
nudo. Aqui em ca a é obrigatório lavar a lata 
com de infetantes mesmo a que vão à gela
deira. Uma amiga da família morreu depoi de 
beber uma oda em lata. Provavelmente ela 
não lin1pou a parte uperior da lata ante de be
ber, e a lata e ta a uja com urina eca de rato 
que contém sub tân ia tóxica letai in lu-
i e lepto pira , cau adora da lepto piro e. 

Bebidas em lata e outro alimento enlatado 
ficam guardado em armazén que geralmente 
e tão infe tad de roedore e po teriormente 
ão tran portado para a loja de venda em a 

devida limpeza. Complementando: uma pe -
qui a do lnmetro confinnou que a tampa da la
tinh~ do refrigerante é mai poluída que um ba
nheiro público. egundo essa pesquisa, a quan
tidade de vermes e bactérias era tão intensa que 
ele ugeriam que se lavasse a tampa da latinha 
com água e sabão. 

Dr. Fabio Lopes Olivares 
Setor de Citologia Vegetal - UENF 

Campos dos Goytacazes - RJ 

Denúncia 
Os representantes dos trabalhadores ru

rais da Bolívia estão programando protestos 
dos assassinatos de dez trabalhadores rurais, 
ocorridos no dia 9/11, no Núcleo de Trabalha
dores Sem Terra Pananti, a 40km de Yacuiba, 
capital da província de Gran Chaco. 

O Núcleo Pananti é um dos 18 assenta
mentos constantemente fustigados e assaltados 
por grupos paramilitares apoiados pela polícia 
e pelo exército bolivianos. Assaltos anteriores 
já haviam sido denunciados às · autoridades, 
com a identificação dos líderes e as provas de 
utilização de armamento militar. Em razão dis
so, as lideranças sindicais acusam as autorida
des do Poder Executivo e do Judiciário de tam
bém serem responsáveis pelo massacre ocorri
do na madrugada do dia 9. Outros 15 trabalha
dores ficaram seriamente feridos. 

Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura 

Brasília - DF 

Argentina 
Levamo meio éculo de marchas e con

tramarcha em que e aprofundou a deteriora
ção da ociedade argentina e de sua economia. 
De envolveram- e proces os diftceis de men-
urar em números mas cujo resultados provo

caram o recuo das expectativas de elaboração 
de um projeto de paí . 

A e quecida responsabilidade dos gover
nos nacionais, anteriore e atual, é a principal 
causa de ta ituação, pois somente a existência 
de um projeto nacional, que incorporasse todos 
o setores, possibilitaria uperar o descontenta
mento. O que se vê, porém, é que alguns, sem
pre os mesmos, aproveitam-se da situação para 
realizar negócios lucrativos para si e muito 
perniciosos para o resto da população. 

Sabemos que o crescimento de uma eco
nomia depende de razoável e eqüitativa distri
buição da renda nacional, mecanismo este que 
permite o desenvolvimento dos mercados in
terno e externos, a partir da realização das po
tencialidades produtivas locais. 

Retomar a cultura do trabalho, a produ
ção, a acumulação sadia de capital e o desen
volvimento - estes são os desafios de hoje. É 
imperativo abandonar a cultura financeira es
peculativa que dirige nosso sistema. As poten
cialidades de nossa terra e de seus habitantes 
não podem ser ignoradas, quando se pretender 
desenhar um perfil de nação. 

No caso da dívida externa, as diferentes 
medidas econômicas adotadas a partir de 1976 
(NR: golpe militar) levaram a Argentina à he
catombe financeira atual. 

Contra isso, há duas saídas. A saída jurí
dica deve estabelecer a verdadeira dívida e 
anular a que se assumiu de forma irregular. Já a 
solução financeiro-econômica exige a repro
gramação e a moratória da dívida, com prazo 
de pelo menos cinco anos, para que a econo
mia argentina se recupere e possa enfrentar os 
futuros compromissos com capacidade de ge
rar os próprios recursos. 

O governo atual rejeitou uma série de su
gestões de acadêmicos, intelectuais e econo
mistas, reunidos em fórum pela Faculdade de 
Ciência~ Econômicas da Universidade de Bue
nos Aires, em setembro último. O ministro Ca
vallo desdenhou o que chamou de "idéias do 
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século XIX", certamente porque as sugestões 
não partiram das "fundações" que, na verdade, 
gerenciam a Fazenda nacional. 

Um governo que ignora o que é proposto 
por profissionais, pe quisadores e professores 
universitários públicos e nacionais, terminará 
empre dominado pela opinião de uns poucos 

que, eguramente, estão mais preocupados 
com negócios próprios ou com os daqueles 
que os u tentam no poder e impõem o discur
so único. Espero que o Congresso argentino 
promova es e debate que é urgente. Simulta
neamente, ocorre a fa lência de todo o setor pú
blico: aúde, educação, pesquisas, questões 
estas que, ao lado de tantos outros problemas, 
os cidadãos argentinos não estão mais dispos
to a continuar tolerando. Estamos cansados 
de tudo isso. 

Hugo Alberto de Pedro 
hugo _ dejedro@speedy.com.ar 

MST premiado 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra foi comunicado nesta nesta sexta
feira, 5 de outubro, de ganhar o Prêmio Inter
nacional Alfonso Comín, em Barcelona. O 
Prêmio é concedido a pessoas ou coletivos que 
tenham se destacado por sua luta em favor da 
justiça, liberdade, paz e Direitos Humanos pela 
Fundação Alfonso Comín e está em sua 18" 
edição. Entre os já premiados estão Nelson 
Mandela ( 1986), o Povo da Palestina ( 1988), 
as vítimas inocentes do Povo do Lraque na cha
mada Guerra do Golfo ( 1991) e o bispo de São 
Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga 
(1992). 

A Fundação Alfonso Comín foi criada 
em 1983, quando se completavai:n três anos da 
morte de Alfon o Comín. Ela trabalha na pro
blemática do mundo atual. inspirada na linha 
que orientou a vida e a obra de AI fonso Comín, 
de compromisso ao erviço dos meno favore
cidos na luta para construir um mundo mais 
ju ·to, livre e solidário. Alfonso Comín ( 1933-
1980) foi um intelectual. político. católico e 
marxi ta. Dedicou ua vida em defesa da igual
dade. liberdade, justiça e paz. comprometido 
com a libertação da classe trabalhadora e de to
das as causa emancipadoras da humanidade. 

O ato de entrega do prêmio será na Prefeitura 
de Barcelona, que está patrocinando o prêmio 
de um milhão de pesetas (cerca de 16 mil 
reais). A cerimônia de entrega do Prêmio acon
tecerá entre a segunda quinzena de novembro e 
a primeira de dezembro. 

Em 25 de setembro de 200 1, o MST ga
nhou o Prêmio de Direitos Humanos da Prefei
tura de Siero, região de Astúrias, também na 
Espanha. Em 1991, o Movimento, juntamente 
com a CPT, ganhou o prêmio Nobel Alternati
vo, concedido pela Fundação The Right Li
velyhood Awards, da Suécia. Em 1996, o rei da 
Bélgica concedeu o prêmio Rei Balduíno ao 
movimento dos sem-terra. O programa de edu
cação do MST também foi premiado pelo Uni
cef, em 1995. 

Movimento dos Sem Terra 
São Paulo - SP 

Informação 
Caros editores e demais trabalhadores li

gados à ETM. Quero deixar-Lhes a minha since
ra saudação e parabéns pela qualidade das pu
blicações e das páginas, pela sinceridade e pos
tura dos artigos e seus autores. Infelizmente, 
aqueles que ainda controlam o poder nos podam 
a infonnaçào, que a meu ver é uma das melho
res ferramentas para vencermos o atraso e o es
tado de servidão em que se encontra a maioria 
dos povos do mundo. Tal situação nos impede 
de adquirinnos, em mais quantidades e em me
no tempo, publicações como as que são produ
zidas pela Editoria Terceiro Milênio. 

Geraldo Oliva Jr. 
Montes Claros - MG 

Por correio eletrônico 

Correção 
a edição nº 235 de cadernos. à página 

56. a Une co foi erradamente definida como 
Fundo das Naçõe Unida para a Infância e a 
Adolescência. que na verdade é o Unicef. A 
Unesco é a sigla para a Organização das a
çõe Unidas para a Educação. a Ciência e a 
Cultura. 

a serviJo do leitor 

~ Para assinar Cadernos do 
Terceiro Mundo ligue para 

(21) 2221-75 11 
ou envie um fax: 

(21) 2252-8455 
Ou pela Internet:. 

www.etm.com.br 

Rs60 00 Preço promocionol 

1 
do assinatura, à visto 

O pagamento da assinatura pode ser feito 
por cheque nominal, cartão de crédito ou 
boleto bancário, à vista ou em até 4 vezes 

Estamos à sua disposição 
de segunda a sexta, das 9 às 19 horas 

~ Para enviar cartas: 

Cadernos do Terceiro Mundo 
Editora Terceiro Milênio 

Ruo Conde de Lages, 44 
Salas 508 - 510 
CEP 20241-080 - Lopo 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

As cartas devem trazer 
a assinatura, o endereço, o número de 

cédula de identidade e o telefone do autor. 

~ Para comprar números 
atrasados: 

Se estiverem disponíveis no estoque, 
serão vendidos ao preço de capa da última 

edição, acrescido de 30% desse valor 
para cobrir despesas de correio. 

Contate o Departamento de Cirrulação 
Tel: (21) 222l-75ll 

1 

~ Para anunciar: 
Ligue (21) 2221 - 751 l e contate 
o Departamento de Publicidade 

~ Pesquisas 

Ligue (21) 2221-7511 e contate o 
Centro de Documentação ou os Editores. 

~ Na Internet: 
http://www.etm.cam.br 

E-mail: etm@etm.com.br 
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1 BRASIL Eleições 

Imprimir ou não o voto? 

10 

A nova determinação torna o eleitor um fiscal, já que ele poderá conferir o 
voto antes de ser depositado em urna lacrada, o que não acontece hoje 

Osvaldo Maneschv 

O 
114 MILHÕES DE ELEITORES 

brasileiro vão ter uma PC{) a 
fi ica em papel do voto que 
digitarem na -40-4 mil urnas 
eletrônicas que erào empre

gadas na eleições gerai de 6 de outubro 
de 2002. A novidade há ano ugerida por 
técnicos independente de informática que 
questionam na internet a confiabilidade e a 
segurança do i tema eleitoral brasileiro, 
foi anunciada pelo ministro elson Jobim 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em palestra na ede nacional da 
Ordem dos Advogado do Brasil (OAB). 

A nova determinação vai tornar cada 
eleitor um fiscal. Antes de o voto impres
so ser depositado em urna lacrada para 
uma eventual recontagem a pedido dos 
partidos políticos - historicamente os au
ditores externos das eleições brasileiras, 
mas que o deixaram de ser com as urnas 
eletrônicas -, o próprio eleitor terá condi
ções de conferir o seu voto fisicamente, o 
que não acontece hoje. 

Com o fim das cédulas de papel, o 
voto tornou-se um registro na memória 
RAM das urnas eletrônicas, que se apaga 
quando a máquina totaliza resultados no 
Boletim de Urna ao final da votação. Esse 
boletim sim é gravado na memória da má
quina e, também, em papel e disquete. As 
partes do todo desaparecem. 

É por isso que, até agora, a urna ele
trônica não permitia qualquer tipo de au
ditoria: havia absoluta falta de qualquer 
comprovante e só restava a palavra do 
TSE de que o equipamento "é 100% segu
ro". Já o voto impresso garante que ne
nhum software desviará sufrágios de um 

candidato para outro na RAM da máqui
na, auto-apagando em deixar ve tí
gio . Por que haveria o perigo para o 
fraudador, de er p go na r contagem. 

Embora tenha admitido na OAB 
(httpJ/w\V\ .oab.org.brmoticia.asp?id=309) a 
impre ão do voto, Jobim in i tiu em que 
a urna deve continuar usando programa 
preparado pela Agência Brasileira de In
teligência (Abin) - fechados aos partidos 
políticos por serem ' de segurança nacio
nal . E elas ificou de "síndrome de cons
piração" as críticas à participação da 
agência no processo eleitoral. 

A bem informada colunista Tereza 
Cruvinel alertou para o fato de Nelson Jo
bim ter aventado a hipótese de o voto im
pre o er entregue aos eleitores, em vez 
de depo itado em uma lacrada para recon
tagem; e que a impressão do voto ano que 
~em ainda não é certa, pois dependeria de 
aprovação de lei no Congresso. 

Duas declarações preocupantes por
que, em 1996, quando foram usadas pela 
primeira vez, as umas eletrônicas impri
miam o voto. Procedimento abolido em 
1998 por decisão interna do TSE sob o ar
gumento de que as impressoras davam 

As incertezas que rondam a urna eletrônica brasileira, com seus programas vetados aos 
partidos políticos, poderão ter agora uma espécie de remendo com a Impressão do voto 



muito problema, enguiçavam e atrasavam 
a votação. Por que agora a impressão do 
voto depende do Congresso? 

Na prática, o que aconteceu é que as 
críticas à urna eletrônica - durante três 
anos restritas à lista de Internet Fórum do 
Voto Eletrônico (www.votoseguro.org) -
formada por técnicos e especialistas inde
pendentes da área de informática, gente 
preocupada com uma questão cidadã -
chegaram a pelo menos três partidos polí
ticos: PDT, PT e PTdoB. Tanto que, na 
véspera das eleições municipais de 2000, 
foram os únicos que tiveram a preocupa
ção de enviar gente especializada para 
examinar os programas usados nas umas 
eletrônicas, como garante o artigo 66 da 
Lei Eleitoral 9.504 em vigor. 

E para surpresa deles, o TSE - em 
vez de abrir caminhos e ficar feliz porque 
finalmente os principais interessados no 
processo tinham resolvido participar - fe
chou-se em copas. Através de resolução 
interna, o TSE indisponibilizou os progra
mas da Abin por serem "de segurança na
cional". E, ao ser questionado judicial
mente pelo PDT por conta disso, negou li
minar Uá que ele julga seus próprios atos), 
dormitou seis meses sobre o processo e, 
em abril deste ano, decidiu arquivá-lo 
"por perda de objeto". Ou seja, as eleições 
já tinham passado ... 

Ao admitir na OAB que o voto será 
impresso e ao mesmo tempo não dar certeza 
disso, o ministro Jobim faz um jogo dúbio 
tentando preservar a questionada credibili
dade das umas eletrônicas. O ex-governa
dor Brizola - com a autoridade de ter sido 
vítima da primeira tentativa de fraude ele
trônica em eleições no Brasil, o caso Pro
consult ocorrido em 1982 (www.pdt.org.br) 
- exigiu em cadeia nacional de rádio e tele
visão providências concretas do TSE para 
dar confiabilidade às eleições. 

Para agravar a delicada situação do 
TSE, fiador da lisura das eleições, ocorreu 
o escândalo do painel eletrônico do Sena
do - fato que mostrou ao brasileiro co
mum que fraude eletrônica é tão fácil 
quanto tirar doce da mão de criança: basta 
saber fazer e querer. 

De Nelson Jobim depende uma resposta ao 
desafio da transparência eleitoral em 2002 

O que aconteceu no Peru deveria 
preocupar o ministro Jobim. O então pre
sidente Fujimori, na ânsia de conquistar 
o seu terceiro mandato, deixou a prudên
cia de lado e só não levou a eleição no 
primeiro turno porque a grita de fraude 
foi tão grande que até os Estados Unidos, 
via Departamento de Estado, deram ra
zão à Oposição. Fujimori conseguiu o 
que queria no segundo turno. Mas nin
guém levou a sério a eleição porque o 
candidato da Oposição, o recém-empos
sado presidente Toledo, saiu da disputa 
para não validar a fraude. 

Pouco antes do segundo turno, Fuji
mori impediu que uma comissão interna
cional de especialistas em informática au
ditasse o programa de totalização. Toledo 
saiu da disputa, Fujimori ganhou, mas não 
levou. Com o escândalo Montesinos, res
tou a Fujimori a opção de fugir pàra o Ja
pão, onde está até hoje e, ao Peru, realizar 
novas eleições. Dessa vez limpas e hones
tas, vencidas por Toledo. 

A credibilidade das eleições brasilei
ras de 2002 está em jogo. Pressionado pe
los fatos, Jobim pediu aos partidos políti
cos sugestões para o aperfeiçoamento do 
processo eleitoral. O PDT apresentou 12 
sugestões - todas visando dar mais trans-

1 BRASIL Eleições 

parência às eleições. A primeira é que o 
voto seja impresso e depositado em urna 
lacrada para permitir a recontagem; a se
gunda é que todos os programas sejam 
abertos à fiscalização partidária nos ter
mos do artigo 66 da Lei Eleitoral nº 9.504. 
E a terceira é para que a Abin seja afasta
da do processo eleitoral. 

O quarto item sugere mudanças na 
totalização de votos, impossível hoje de 
ser fiscalizada pela velocidade com que é 
feita pelo TSE e pelo fato de serem dispo
nibilizados só resultados percentuais, sem 
identificar a origem dos votos. O PDT rei
vindica que a totalização se dê gradual
mente, sob a supervisão de fiscais e juí
zes, por municípios, por estados e, por 
fim, em nível nacional. E que em cada 
etapa os resultados só sejam proclamados 
como definitivos após o julgamento de to
das as dúvidas. 

Para que os partidos efetivamente 
fiscalizem a totalização, sugere ainda que, 
além de boletins impressos, sejam forne
cidos em 2002 aos partidos políticos todos 
os resultados em dados de computador. 
Assim seria possível fazer totalizações pa
ralelas, checar resultados em nível de se
ções e zonas eleitorais com os fiscais par
tidários e, ainda, disponibilizar na internet 
todos os resultados. Esses dados também 
seriam repassados à imprensa para que es
ta, livremente, promovesse suas totaliza
ções. 

O PDT pediu ainda que o número 
do eleitor não seja mais digitado na urna 
na hora de disponibilizá-la para a vota
ção, para impedir eventual quebra do si
gilo do voto, um procedimento possível 
com um programa bem simples. E que o 
TSE proceda a uma revisão geral do ca
dastro de eleitores, que, na opinião do 
partido, precisa ser totalmente revisto. 
Deveriam ser eliminados, por exemplo, 
de forma automática, todos os eleitores 
falecidos. O número total de eleitores 
aptos a votar ano que vem, 114 milhões, 
cerca de 67% da população ( de 169 mi
lhões de pessoas segundo o recente cen
so do IBGE), seria irreal, na opinião do 
partido. • 
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Um campeão de desemprego 
e achatamento salarial 

12 

Modelo econômico brasileiro transfere renda dos mais pobres para os mais favorecidos 

O 
BRASil. OCUPA O NADA HONRO
SO terceiro lugar no rankmg 
dos países com maiores índi
ces de desemprego. Bene
ficias previdenciários supri

midos e salários contidos - nunca o salário
mínimo alcançara patamares tão baixos -
são algumas das seqüelas da imposição de 
um modelo econômico que sacrifica toda a 
sociedade, transferindo renda dos menos 
aquinhoados para os mais favorecidos pelo 
perverso mecanismo dos juros extorsivos, 
da desnacionalização da indústria nacional, 
da desenfreada importação que elimina 

postos de trabalho e que lança ao desem
prego parcela significativa da população. 

Pela lógica do modelo, as reformas 
empreendidas no aparelho de Estado cen
traram-se em dois eixos: de um lado, are
forma patrimonial, caracterizada pela pri
vatização de empresas estatais, ampliação 
do espectro de serviços públicos concedi
dos e redução da participação acionária 
dos entes públicos; de outro, a minimiza
ção de custos com pessoal, consubstancia
da em programas de demissão voluntária 
e na compressão dos salários dos servido
res públicos, que, há cerca de seis anos, 

não conseguiram um só reajuste de venci
mentos. O último, de 22,07%, equivalente 
à variação do Índice de Preço ao Consu
midor Amplo (IPCA), de julho a dezem
bro de 1994, foi concedido em janeiro de 
1995, ainda no governo Itamar Franco. 

Afronta ao Judiciário 
Dentre as diversas medidas de natu

reza parlamentar e judicial adotadas, me
rece destaque a Ação Direta de Incons
titucionalidade por Omissão nº 2061 , 
ajuizada pelo PDT em parceria com o PT 



Tributos sobem 
e salários caem 

A 
s perdas acumuladas de poder 
aquisitivo dos servidores públicos 
alcançaram o patamar de 75,48% 

de 1995 a 2001. Mas os tributos federais 
foram indexados à variação da Unidade 
Fiscal de Referência (Ufir), enquanto as 
tarifas de serviços públicos concedidos 
e de empresas estatais transferidas para 
o domínio privado, estrangeiro em parti
cular, foram reajustadas, nos últimos 
seis anos, em 166,64%, segundo o Índi
ce de Custo de Vida (/CV), do Departa
mento lntersindical de Estatística e Estu
dos Socioeconômicos (Dieese). Mais re
centemente, essas tarifas passaram a 
ser corrigidas pelo Índice Geral de Pre
ços de Mercado (IGP-M), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), deliberadamente 
acima dos índices de inflação. Não afu
gentar o capital estrangeiro foi o pretex
to alegado pelo governo para justificar 
essas formas de correção tarifária. 

Todos os itens que compõem a ces
ta, de acordo com o /CV do Dieese, fo
ram reajustados em percentuais signifi
cativos no mesmo período: remédios 
(113,71%); educação (164,16%); aluguel 
(150,26%); alimentação (33,06%), trans
portes (116,98%), dentre outros, o que 
contribui para o quadro de penúria em 
que se encontram os servidores públi
cos - ativos e aposentados. 

Dados do Ministério do Planeja
mento e Orçamento revelam que, do to
tal de 1,7 milhão de servidores públicos 
federais, incluídos os ativos (829 mil) e 
os aposentados e pensionistas (871 
mil), cerca de 1,3 milhão (76% do total) 
não receberam um só centavo de rea
juste nos últimos seis anos. Em contra
partida, os cargos em comissão foram 
contemplados com aumentos que varia
ram de 149% a 204%, bem como algu
mas carreiras específicas tiveram rea
juste diferenciado, que, em alguns ca
sos, chegam ao patamar de 100%. 

1 BRASIL Funcionalismo 

A greve do funcionalismo federal expressou as reivindicações e protestos decorrentes de uma 
realidade sentida por toda a sociedade brasileira, devido ao modelo econômico seguido. 
Ainda não se chegou a um acordo com os professores das universidades federais 

e que produziu histórica decisão do Su
premo Tribunal Federal (STF). A mais al
ta Corte do país considerou o presidente 
da República em mora constitucional 
desde agosto de 1999, por não haver en
caminhado projeto de lei com previsão do 
reajuste geral e sem distinção de índice 
para todos os servidores públicos fede
rais, com base no inciso X, do art. 37 da 
Constituição Federal, na forma da reda
ção conferida pela Emenda Constitucio
nal nº 19, de 1998 - Emenda da Reforma 
Administrativa. 

Essa ação, cujo objetivo era resgatar 
direito constitucional e inalienável de to
dos os servidores públicos federais, foi 
mais uma das inúmeras vitórias conquis
tadas pelos partidos de Oposição, a des
peito de todas as restrições, contra um 
modelo econômico que desestimula e su
foca a produção, promove o desemprego, 
arrocha os vencimentos dos servidores 
públicos e endivida o país. Mas, numa ati
tude de desrespeito à decisão do STF, o 
governo anuncia reajuste linear de 3,5% 
para os servidores civis a ser encaminha
do em projeto de lei juntamente com a 
proposta orçamentária para 2002. 

Diante de uma perda do poder aquisi
tivo da categoria próxima dos 80%, o go
verno acena com esse reajuste desrespei
toso, num aberto desafio à decisão judi-

eia! que considerou inconstitucional a mo
ra do presidente da República. 

Uma análise mais atenta do Orçamen
to da União permite a constatação de que a 
participação dos juros e amortizações da dí
vida pública tem crescido, numa perspecti
va histórica de 1995 a 2001, em relação às 
despesas não-financeiras, ao contrário do 
comportamento das despesas com pessoal e 
encargos sociais em face das chamadas des
pesas não-financeiras: a despesa com pes
soal, que, em 1995, era de 18%, declinou 
para 15% em 2000 e 13,56% em 2001. 

Por outra parte, ainda de acordo com 
os números do Departamento Intersindi
cal de Estatística e Estudos Socioeconô
micos (Dieese ), a relação da despesa com 
pessoal, frente à receita corrente líquida, 
vem decrescendo significativamente ao 
longo dos últimos seis anos. Essa relação, 
de 56,21 % em 1995, situa-se, hoje, na fai
xa de 36,31 %, o que demonstra o brutal 
achatamento salarial da maioria dos servi
dores públicos civis da União. 

Tem-se, aí, a evidência de que o em
penho do atual governo federal é priorizar 
o pagamento do serviço da dívida Guros 
mais amortizações), em detrimento da es
truturação e do aparelhamento do Estado 
para bem servir aos cidadãos e da qualifi
cação e dignificação dos servidores públi
cos do país. (Neiva Moreira) • 
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Apesar de inúmeros programas públicos e privados, há uma produção incessante de desamparados sociais, aos quais resta apenas a sobrevivência 
nas ruas, destacando-se nesse drama os menores, que, por diversos motivos, vagam a esmo e formam grupos informais de convivência 
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Guerra particular 
Na Iª Conferência Executiva 
de Segurança Pública para a América 
do Sul, a questão da Segurança 
Pública não foi tratada como parte 
de um projeto político abrangente, 
mas como uma guerra particular 
entre policiais e criminosos. 
Surgiu com força a idéia de criar 
mecanismos para "globalizar" 
a polícia, como forma de combater 
o crime organizado e, 
principalmente, o narcotráfico 

A/varo Neiva 

A 
IDÉIA DE GLOBALIZAÇÃO DA polícia foi a tônica da 11 Con
ferência Executiva de Segurança Pública para a América 
do Sul, realizada no Rio de Janeiro. Promovida pela Se
cretaria de Estado de Segurança Pública, em parceria 
com a Associação Internacional de Chefes de Polícia 

(IACP), a conferência contou com mais de 400 participantes, preocu
pados em encontrar meios de reprimir o crime. 

Apesar de ser tema de um painel específico, a questão das dro
gas também marcou presença durante toda a conferência. "É natural 
que grande parte das discussões seja focada no tráfico de drogas, 
pois este é um dos principais problemas que atinge as cidades do 
mundo inteiro", afirmou Torgny Peterson, diretor da organização 
Cidades Européias Contra as Drogas (Ecad), que participou do pai
nel "Cooperação Nacional e Internacional". 

O comércio de drogas é a segunda maior indústria do mundo, com 
500 bilhões de dólares anuais, perdendo apenas para o comércio de ar
mas, ao qual está diretamente relacionado. Não há unanimidade sobre 
qual a melhor forma de combater uma indústria tão bem preparada. 



As apreensões de grandes quantida
des de drogas, antigamente tidas como 
muito importantes, já começam a ser ques
tionadas. "Uma grande apreensão não afe
ta a distribuição das drogas. É necessário 
atacar as grandes organizações", afirmou o 
norte-americano Steven Casteel, assistente 
de Inteligência da Agência de Aplicação 
da Lei de Drogas (DEA). Casteel criticou 
a classe política, por gostar de aparecer 
nos jornais divulgando o número de tone
ladas de drogas apreendidas. Segundo ele, 
é preciso reformular os conceitos de efi
ciência no combate aos narcóticos: o tra
balho de investigação seria muito mais im
portante que qualquer apreensão. 

A possibilidade de legalização das 
drogas como forma de combater o narcotrá
fico foi rechaçada de maneira quase unâni
me. O general Rosso Serrano Cadena, ex
comandante da Polícia Nacional da Colôm
bia, afirmou que "a legalização das drogas é 
apavorante, e é inaceitável que alguém de
fenda esta medida". A irlandesa Grainne 
Kenny, presidente da organização Europa 
Contra as Drogas (Eurad), concordou: "A 
questão é se queremos uma sociedade com 
drogas ou sem elas." Kenny foi dura com as 
nações que vêm introduzindo a legalização 
das drogas. "Estes países deveriam receber 
sanções das Nações Unidas." 

Outra grande preocupação demons
trada pelos participantes fo i a expansão 
dos mercados de drogas sintéticas, como 
o Ecstasy e o LSD. Como essas drogas 
são feitas a partir de elementos químicos, 
é mais dificil combater a sua produção do 
que daquelas drogas que são produzidas a 
partir de vegetais, como a maconha, co
caína e heroína. Mesmo ass im, os partici
pantes admitiram que, muitas vezes, os 
camponeses ficam reféns da produção de 
maconha ou papoula, por exemplo, e não 
podem ser tratados como criminosos. 

A discussão sobre o narcotráfico e 
quais as melhores formas de combatê-lo 
levou à percepção da necessidade de bus
car outras formas de aproximar o trabalho 
policial entre países do mesmo continen
te, e mesmo internacionalmente. "O nar
cotráfico é uma atividade que não respeita 
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Em mensagens aos participantes do encontro, manifestantes pedem soluções mais amplas 
para a questão de segurança. Consideram que simples esquemas de repressão policial 
e reaparelhamento moral e material das corporações não resolverão o problema, de raiz política 
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O crime organizado, com destaque para os negócios das drogas, é a grande preocupação dos homens envolvidos com os desafios 
da segurança na América Latina. Nas fotos, o especialista europeu Torgny Peterson, o secretário de Segurança fluminense, Josias Quintal, 

e o general Alberto Cardoso, da Segurança Institucional da Presidência da República 

fronteiras. Para combatê-lo é preci o glo
balizar a polícia e a Justiça defendeu 
Rosso Cadena. 

Na opinião do colombiano não há 
espaço para egoísmo. Todas as informa
ções devem ser compartilhadas. 'Esta 
guerra só podemos ganhar unido afir
mou. O norte-americano Steven Casteel 
defendeu que haja inve tigação policia
mento e processos judiciais transnacio
nais, que não fiquem restritos à fronteiras 
de um país. O general Rosso afirmou que 
estes encontros internacionais podem ser 
um passo fundamental para a globalização 
da polícia e da Justiça. 

Segundo o superintendente da Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Mo
raes Antunes, a conferência marca urna no
va etapa, possibilitando que policiais brasi
leiros tenham acesso a informações interna
cionais. "O Brasil tem fama no exterior em 
diversos setores da medicina, da engenha
ria. Fico feliz em perceber que começa a 
haver uma preocupação em capacitar igual
mente nossos policiais", afirmou Antunes. 

O sueco Torgny Peterson também fez 
uma análise positiva da conferência, porém 
levantou urna ressalva. ''Da próxima vez, 
seria bom trazermos juristas e representan
tes de organizações não-governamentais. É 
importante mobilizar outros setores da so
ciedade para discutir a segurança pública." 

Bruce Glasscock, presidente da IACP, 
co-organizador do evento, não concordou 
com a crítica. "A conferência é aberta a to-

do . Contudo não há como negar que no -
o alvo principal são os policiai ." A Assq

ciação de Chefes de Polícia, aparentemen
te ainda considera que a segurança pública 
é uma questão a ser discutida fundamental
mente pela polícia, sem perceber que é um 
tema que interessa à sociedade de um mo
do geral, e que já vem sendo estudado por 
juristas, entidades e pesquisadores. 

Esta ausência de outros setores da so
ciedade pode ser uma explicação para o 
fato de a conferência ter se concentrado 
mais na repressão ao crime organizado do 
que na discussão acerca das causas da vio
lência. Torgny Peterson, um dos poucos a 
tocar na questão, afirmou: "As pessoas 
que moram nas favelas também querem 
ter boas condições de vida e, muitas ve
zes, o tráfico é a única opção de viabilizar 
isto", afirmou. Segundo ele, não adianta 
pensar segurança pública sem investir na 
melhoria da situação social. 

O secretário de Segurança Pública do 
estado do Rio de Janeiro, Josias Quintal, 
disse concordar que a questão da Seguran
ça Pública passa também por um trabalho 
de redução dos problemas sociais, mas de
monstrou que este aspecto não seria mes
mo priorizado na conferência. Segundo 
ele, o tempo era muito curto, e não havia 
possibilidade de tratar todos os temas de
sejados. "Todos os temas escolhidos foram 
essenciais pela carência de informações, o 
critério de seleção foi a demanda por no
vos conhecimentos", afumou Quintal. 

Lições de ética? 
Surpreendentemente, o representan

te do governo federal foi um dos defen
sores de uma política de prevenção da 
violência. O general Alberto Cardoso, 
ministro-chefe do Gabinete de Seguran
ça Institucional, citou dados do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), de que cada real gasto na preven
ção corresponde a sete gastos na repres
são. Apesar de os sete anos de governo 
do presidente Fernando Henrique terem 
piorado a situação dos brasileiros, o ge
neral Cardoso afirmou que esta política 
era considerada prioridade. Segundo o 
militar, o programa oficial "Avança Bra
sil" teria recursos reservados para inves
timentos nos jovens entre 9 e 24 anos, de 
setores pobres, para evitar que entrem na 
criminalidade. 

Outra afirmação ousada do general 
ocorreu no painel "Ética e Corrupção". 
Cardoso afirmou que "o país conta hoje 
com uma normatização ampla para regu
lamentar a conduta ética", embora a opi
nião pública esteja convencida de que o 
país jamais passou por uma crise ética co
mo a atual. Ele cri ticou duramente os poli
ciais que realizaram greves em diversos 
estados do país. Segundo Cardoso, além 
de desrespeito às leis, as greves teriam re
velado a falta de consciência das corpora
ções grevistas quanto aos compromissos 
com a sociedade. 
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A escalada da violência 
E NQUANTO OS POLICIAIS SE REUNIAM 

para discutir como combater o 
crime organizado, a sociedade con

tinuava assistindo a uma escalada da vio
lência. Desde o período da realização da 
Conferência Executiva de Segurança para 
a América do Sul, em meados de agosto, 
o país assistiu à guerra de quadrilhas cau
sando diversas mortes no Rio de Janeiro, 
o seqüestro duplo de Silvio Santos e sua 
filha, refletindo uma onda de seqüestros 
em São Paulo este ano e mais rebeliões 
em presídios. 

A guerra do tráfico no Rio de Janeiro 
ganhou repercussão em agosto, quando a 
disputa entre quadrilhas pelo controle da 
venda de drogas provocou inúmeras mor
tes. Na noite do dia 18 de agosto, um 
churrasco na Vi la da Penha, subúrbio do 
Rio, acabou em chacina, com o assassina
to de treze pessoas. Na mesma semana, 
quatro homens foram mortos no municí
pio fluminense de Niterói . Todas as mor
tes estão relacionadas à disputa entre Co
mando Vermelho e Terceiro Comando. 

A família do apresentador Silvio 
Santos sofreu, dias depois, um seqüestro 
duplo. Primeiro, sua filha, Patrícia Abra
vanel , foi seqüestrada e mantida em cati
veiro. Após a sua libertação, o seqüestra
dor, fugindo da polícia, fez o apresentador 
de refém dentro da própria casa, e só saiu 
após negociar diretamente com o gover
nador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A 
mídia cobriu amplamente o duplo seqües
tro. Porém, transformando a cobertura da 
violência em espetáculo, deu pouca aten
ção a uma frase de Patrícia, ao chegar em 
casa: "Fui vítima das desigualdades so
ciais." 

Patrícia não foi a única vítima dessa 
desigualdade. O número de seqüestros no 
estado de São Paulo vem batendo recor
des seguidamente. Segundo dados da Se
cretaria de Estado de Segurança Pública, 
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O episódio do seqüestro da filha e do próprio Silvio Santos, dono da rede SBT, em São Paulo, 
confirmou a sensação geral de insegurança nos grandes centros brasileiros, onde convivem 
crime organizado, polícia sob suspeita e gigantesca crise social resultante do desemprego 

houve 102 seqüestros em São Paulo ape
nas no primeiro semestre de 2001. 

O prosseguimento das rebeliões de 
detentos em diversas regiões revelam a si
tuação precária do sistema carcerário no 
país. Em uma rebelião na Cadeia Pública 
de Santo Antônio de Leverger, em Mato 
Grosso, os carcereiros foram feitos reféns, 
e nove presos foram mortos. Na Casa de 
Detenção do Complexo Penitenciário Pe
drinhas, em São Luís (MA), uma rebelião 
acabou com três presos mortos e dez feri
dos (oito detentos e dois policiais). A Ca
sa de Detenção tem capacidade para 600 
presos, mas abriga 1.200. No mês de 
agosto, houve motins ainda em presídios 
de Campos (RJ) e Santo André (SP). 

Outras mortes bárbaras chamaram a 
atenção do país. Em Fortaleza, seis empre
sários portugueses foram mortos, sendo 
que alguns deles foram enterrados vivos. O 
mentor, que tinha planejado o assassinato 
com um mês de antecedência, roubou cer
ca de 50 mil reais dos empresários. No Rio 
de Janeiro, uma engenheira grávida errou o 
caminho e passou de carro por uma troca 
de tiros entre polícia e bandidos. Ela foi ba
leada na barriga e acabou morrendo. A Se
cretaria de Segurança Pública tem um le
vantamento com as principais "áreas de 
risco", mas as informações sobre os índices 
de criminalidade de cada região não são di
vulgadas à sociedade, sendo utilizadas ape
nas pela cúpula da secretaria. • 
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O maravilhoso mundo jovem 
de José lins do Rego 

18 

No centenário do autor, o "Ciclo da cana-de-açúcar" repensa sua atualidade 
Mário Maestri* 

E 
M 1932 JOSÉ LI DO REGO 

(1901-57) debutou com o ro
mance Menino de e,wenho. 
ele, seguiram- e um por ano 
Doidin/10, Bangiiê, O moleque 

Ricardo e Usina batizados pelo ficcioni -
ta de Ciclo da cana-de-açúcar. Em mai 
uma prova de que o autor é também o seu 
tema, anos mais tarde em 1943 após 
abordar ficcionalmente outros domínio 
sem igual felicidade voltou a tratar a so
ciedade açucareira com Fogo morto, sua 
mais expressiva obra. 

O Ciclo da cana-de-açúcar é con
temporâneo de outro monumento literário 
nacional: Casa-grande e senzala, a tese 
sociológica de Gilberto Freyre sobre a so
ciedade açucareira escravista nordestina, 
de 1933. Dez anos antes, em 1923, José 
Lins do Rego conhecera o ínclito pernam
bucano, que exerceu sobre ele imediata e 
profunda influência intelectual, como o 
próprio ficcionista declarou. 

As grandes teses de Gilberto Freyre 
sobre o caráter patriarcal da sociedade es
cravista nordestina teriam verdadeira tra
dução literária nas obras do romancista 
paraibano. Porém, seria um crasso erro 
explicar o Ciclo da cana-de-açúcar como 
desdobramento ficcional das visões do 
afamado sociólogo. 

É certamente mais correto dizer que 
os dois mestres, na mesma época, com 
igual genialidade e semelhantes visões de 
mundo, abeberaram-se em um mesmo 
manancial. Apenas nesse quadro mais ge
ral é possível compreender as eventuais 
interinfluências dos autores. 

José Uns do Rego: retrato das relações 
patriarcais da sociedade açucareira 

Os anos dourados 
No seu livro clássico, apoiado em 

farta documentação, Gilberto Freyre an~
lisou a gênese e a consolidação da produ
ção escravista açucareira nordestina. Ba
seado sobretudo em suas reminiscências 
de filho e neto de senhor-de-engenho, Jo
sé Lins do Rego traçou um grande painel 
dos estertores daquele mundo, na décadas 
seguintes à Abolição. 

A grande fonte alimentadora das duas 
interpretações foi a difusa, rica e contradi
tória memória das elites nordestinas da so
ciedade açucareira. Nesse sentido, apesar 
das linguagens distintas - sociológica e 
ficcional -, os dois autores convergiram 
no esforço de imortalizar e justificar o · 
mundo dos engenheiros nordestinos. 

Paradoxalmente, neste 2001, quando 
José Lins completaria 100 anos e Gilberto 

Freyre 101, podemos constatar que as 
dua leituras do pas ado, paridas pratica
mente na mesma época, envelheceram em 
forma desigual. 

Enquanto Casa-grande e senzala 
perde terreno como análise científica da 
gênese da sociedade açucareira, a obra de 
José Lins cresce como registro, também 
histórico e sociológico, da crise daquele 
universo. Realidade que reforça as identi
dades e desigualdades da literatura ficcio
nal e das ciências sociais. 

O menino e o engenho 
Em Menino de engenho, na primeira 

pessoa, José Lins relata as "memórias" 
suas e de "todos os meninos criados nas 
casas-grandes". Ao igual do que em Ban
güê e nos demais romances, constrói pre
cioso painel da sociedade açucareira pa
raibana, onde também os moleques, as ne
gras da casa, as velhas africanas, os mora
dores pobres, os homens do eito protago
nizam o espetáculo. 

Em verdade, os personagens do Ciclo 
da cana-de-açúcar encarnam as grandes 
categorias sociais do mundo rural do pós-
1888, desnudadas tendencialmente em 
suas naturezas históricas objetivas, por um 
narrador de recursos interessado em não 
fracassar na criação do universo ficcional. 
Devido a isso, o leitor entrevê com deta
lhes o paradoxal cativeiro de homens livres 
que se substituíra à ordem escravista. 

Seguindo a tese de Gilberto Freyre, 
José Lins descreve uma sociedade açuca
reira dominada pelas relações patriarcais 
entre amos e trabalhadores, moleques ne
gros e meninos brancos. Como o sociólogo 
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Cortador de cana: figura emblemática 
do multissecular ciclo de exploração 
rural do Nordeste brasileiro 

consagrado, apresenta um mundo onde o 
próprio intercurso sexual estabelece inti
midade que aproximaria senhores e servos. 

Entretanto, ao encenar ficcionalmen
te a tese da complementaridade assimétri
ca da sociedade açucareira, desvela, na 
trivialidade dos atos quotidianos, um 
mundo alicerçado na violência e no des
prezo dos senhores para com os subalter
nos. Aqui também, para imitar a vida, a 
arte exigiu ao narrador dois passos além 
da vontade explícita do autor. 

Era de titãs 
A louvação de José Lins ao universo 

açucareiro dá-se através do elogio de Zé 
Paulino, avô do menino Carlos de Melo. 
Espécie de senhor feudal, o rústico enge
nheiro dirigia com punho de ferro seu in
findável império de terras e de homens. 

O romancista desdobra-se para de
monstrar que o trato duro, a paga curta e a 
linguagem crua com que brindava os mo
radores mascaravam sua verdadeira es
sência: o engenheiro viveria para o traba
lho e seria verdadeiramente afeiçoado aos 
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dependentes: "O velho José Paulino go
vernava os seus engenhos com o cora
ção", revela o narrador. 

O menino Carlinhos vai ao Colégio -
Doidinho - e, jovem advogado, volta para 
assistir à decadência fisica do avô, relata
da em Bangüê. Enquanto a modernidade 
das usinas devorava inexoravelmente os 
agora arcaicos engenhos, os anos carco
miam sem dó aquele homem que já fora 
um colosso. 

Em Bangüê, a morte do velho - per
sonagem-síntese da classe dos engenhei
ros - é pranteada pelos trabalhadores do 
engenho Santa Rosa. O transpasso do ve
lho e a ascensão do neto ao mando do en
genho permitem que prossiga o emocio
nado elogio à classe senhorial em extin
ção, como o fez igualmente Gilberto 
Freyre, em Casa-grande e senzala. 

Senhor, se nasce! 
Não eram os privilégios, o direito ao · 

mando, a riqueza, o suor dos humildes 
que haviam construído o passado glorio
so. Carlos de Melo tudo recebe em heran
ça e tudo perde. Não que fosse pródigo, 
aventureiro, irresponsável. Até mesmo 
aplicado, era! Apenas não pertenceria à 
estirpe dos titãs que, com perseverança, 
trabalho e autoridade, suportavam o pesa
do bastão de mando do engenheiro. 

Em O moleque Ricardo, primeiro ro
mance na terceira pessoa, retira-se o me
lhor rebento da bagaceira para alçá-lo à 
condição de proletário, cotejando-se assim 
o mundo material e espiritual do operário 
de engenho ao da fábrica. É a narrativa fic
cional repetindo a tese da sociologia e das 
elites nordestinas segundo a qual a sorte do 
"alugado" do eito vencia por bem mais do 
que um focinho a de "assalariado" urbano. 

Porém, de certo modo, a volta do mo
leque Ricardo ao engenho, do qual fugira 
aos 16 anos, registra que o caminho aban
donado já era o único possível a ser segui
do. Em Santa Rosa, o trabalhador urbano 
fracassado tenta inutilmente ressuscitar um 
mundo que pertencia ao passado. O doutor 
Juca, o mais dinâmico, preparado e cúpido 
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descendente de Zé Paulino, transformara o 
hangüê em usina. 

Agora, as novas máquinas infernais, 
com seus ritmos insanos, devoravam in
sensíveis canas, homens, hábitos e valo
res. Era a cidade chegando ao campo! De
voram até mesmo o executor da metamor -
fose, o engenheiro Juca que se reciclara, 
apenas parcialmente, em usineiro. Era o 
fim de todo um mundo. 

A roupa suja 
O Ciclo da cana-de-açúcar constitui 

testamento literário de universos em ago
nia. Ao apresentar O moleque Ricardo, 
Cavalcanti Proença lembra que os dois te
mas mais recorrentes dos romances são a 
morte e o medo da morte. Sem poder vol
tar-se para o futuro, o narrador mergulha 
no impasse e no pessimismo. 

Para construir seu elogio ao senhor -
de-engenho, a sensibilidade de José Lins 
levou-o a retirar do olvido o alter ergo do 
grande homenageado: o trabalhador sofri
do, anônimo construtor do mundo sobre 
os quais os senhores do açúcar reinaram. 
Caso raro na literatura brasileira de sua e 
de nossa época, construiu um romance in
teiro tendo como protagonista um traba
lhador negro. 

Enquanto o sociólogo pernambucano 
olhava nostálgico da janela da casa-gran
de os negros e as negras curvados pelo 
trabalho, o ficcionista paraibano devolvia
lhes o nome, a carne e a alma, ao ir ao en
contro e misturar-se gostosamente com 
eles na cozinha, engenho e eito. 

Desabusando José Lins do Rego, o 
menino arteiro que abriu o ciclo magnífi
co continua ainda hoje levando os leitores 
pela mão aos mais profundos recônditos 
do bangüê que Gilberto Freyre e seu avô 
Zé Paulino mantiveram com sucesso vela
dos aos olhos curiosos dos estranhos. • 

'Mário Maestri é professor do Programa 
de Pós-Graduação em História da UPE 

Publicou, e11tre outros: A segunda morte 
de Castro Alves: genealogia de um 

revisionismo. Passo Fu11do: UPF, 1999. 
E-mail: maestri@uia-rs.11et.com 
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A ura-A JUDA 

A PAZ DE TODO DIA 
Clóudia Nogueira e Sandro Nedopetolski 
C6d. 85-86448-08-7 
Com os olhos voltados para a força íntima é 
que nos revestiremos da capacidade de 
enxergar a verdadeira essência. 203pãgs. 

(15cmx11 cm). R$10,00 - Editora Brahma Kumaris 

B IOGRAFIAS 

PRESTES 
Lutas e autocn1icas. Edição Comemorativa 
dos 100 anos de Luiz Cai/os Prestes 
Dênis de Moroes e Francisco Viono 
C6d. 020015 
Este é o livro para o qual, em vida Prestes 

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

D ICIONARIOS 

DICIONÁRIO CRÍTICO DO 
PENSAMENTO DA DIREITA 
Idéias, instituições e personagens 
Vórios organizadores Cód. 0100-92 
Obra que ratifica a importância dos cam

___ pos diretta/esquerda para os debates polí-
ticos contemporâneos apresenta cerca de 300 verbetes 
es~ritos por ) 20 autores de diversas universidades ou pes
qwsadores independentes, de vários estados e países 
de diferentes visões e posicionamentos. 260págs'. 
R$78,00 - Editora Mauad 

DICIONÁRIO DO BRASIL COLONIAL 
(1500 - 1808) 
Ronaldo Voinfos (direção) 
C6d. 85 7302 320-1 
Primeiro dicionário critico sobre as nossas 
raízes coloniais. Os primeios séculos de 

nossa história estão representados de A a z, em forma de 
verbetes atraen\es e concisos. Mostra todos os persona
gens que nos aJudam a compreender melhor os sentimen
tos e o modo de vida de uma sociedade meio encantada e 
meio diabólica como a colonial. 599 páginas. R$53 90 
Editora Objetiva ' 

• • - --~---- : • E oucAÇAo _ ·-., 

ESTEREÓTIPOS SEXUAIS NA EDUCAÇÃO 
Um manual para o educador 

· Moemo Toscano Cód.: 85.326.2285-2 
Milttante feminista desde os anos 70 a auto
ra discute o papel da escola e do professor 

. como obstáculos (quase sempre) ou como 
alavancas (às vezes) na mudança do relacionamento 
homem'mulher. 116 páginas. R$ 15,70 - Editora Vozes 

~ - "' ·_ 
1 

~. - - FILOSOFIA -

O DESPERTAR DA ÁGUIA 
Leonardo 8off Cód.5-326-19n..(J 
O livro continua o anterior A águia e a gali
nha, e relaciona a dimensão-águia e a di
mensão-galinha com o Universo, a história 

'--'-'-'"-"-'-='-' e a pessoa humana. 176 páginas. R$16,50 
Editora Vozes 

A ÁGUIA E A GALINHA 
Uma melóforo do condição humana 

. Leonardo Boff C6d. 85-326-1845-6 
Uma histó~a africana proposta ao leitor 
como reflex~o de sua própria condição, ori
gem e destino. Segundo o autor, é preciso 

que se busque o equilíbrio. 208 páginas. R$19 80 
Editora Vozes ' 

HISTORIA 

CIDADANIA E GLOBALIZAÇÃO 
Uszt Vieira C6d. 4775-9 
o. livro aborda com _profundidade e competên
cia ~ desafios trazidos pela globalização, em 
particu!a! o papel da~ organizações da socie
dade cMI na promoçao da democracia na es

fera global. 142 páginas. R$18,00 -Editora Record 

ESCRAVIDÃO OU MORTE 
Jorge Preto de Souza C6d. O 100-20 
O autor propõe uma questão candente: por . 
que lu\av_am os escravo_s de uma pátria que 
os opnm1a? A obra analisa a participação de 
escravos como soldados do exérctto brasilei

ro, durante a guerra do Paraguai, construindo sua liberdade 
através da vida milttar. 136 páginas. R$24,20 - Ed. Mauad 

BJSTOIU HISTÓRIA DA IMPRENSA NO BRASIL = IMPIDS.\ N~/sonWemedcSodré Cód. O 100-68 
!!.DA!! O livro vem preencher a necessidade de pro

fis~ionais e estudantes em suas teses, pes
qwsas, estudos, ensaios e trabalhos dos mais 

L.....;:..........., diversos. 
501 páginas. R$59,00 - Editora. Mauad 

NAS FRONTEIRAS DO PODER 
Confino e direito à terra no Brasil do séc.XIX 
Mórcio Maria M. Matta C6d. A-025 
O livro permtte compreender a complexidade 
das r~lações sociais e de poder no mundo 
agrário lfuminense de meados do século XIX 

247 páginas - R$21,00 -Arquivo Público · 

O EXÉRCITO SOVIÉTICO NA II GUERRA 
· '"'' · Leonid leremeev Cód. 0084 

Relato dramático e fartamente documentado 
que revive momento crucial para a sobrevi
vência dos valores humanttários. 128 pági
nas. R$14,00 - Editora Revan 

MINAS DO OURO E DO BARROCO 
As raízes históricas da cultura mineira 

• Washinglon AJbino Cód. M 7014 
O l!vro reconstitu( o ba!rqco mineiro, a pri
meira manifestaçao artistica autenticamente 

t...!Y,~__J nacional. Imprescindível para o conhecimen
to da História do Brasil. 248págs. R$38 00 - Barlavento 
Grupo Editorial ' 

A REPÚBLICA DOS BUGRES 
Ruy Tapioca Cód.85.325.1028-0 
O livro surge em um momento oportuno 
para uma reflexão sobre a História do país 

1 e a nossa formação como povo. 
532pãginas. R$35,00 - Editora Rocco 

i:;~~~~ CHICA DA SILVA 
A mulher que inventou o mar 
Uo Vieira Cód. 15503-8 
Texto e lite_ratura configuram um processo de 
1~te~qcuçao pleno d_e subjetividade, idéias 

1.-1,;.......:,.......ai s1grnf1cat1vas e com nqueza de imagens, on-
de a presença da arte, cultura e estética tem um olhar criti
co, dmâmico e atual. 64p~gs. R$15,00 - Editora OR 

M EMÓRIAS 

EUROPA 1935 - UMA AVENTURA 
DE JUVENTUDE 
Moocir Wemeck de Castro 
Cód. 85.01.05771-1 
A partir das lembranças de uma viagem à 

....,...__,"-L.J Europa, o autor faz uma reflexão alternando 
m_emória e substância, reinterpretando fatos que ajudam o 
le1t_or a pensar o Brasil de hoje. 223 páginas. R$22,00 
Editora Record 

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

L...:.-ia!!! dedicação à luta por um mundo melhor e as 
e~p~riências de suas atividades legais e clandestinas. 532 
pagmas. R$50,00 - Editora Record 

P OLITICA 

A FORMAÇÃO DO MST NO BRASIL 
Bernardo Monçona Fernandes 
C6d. 85.326.2345-X 
O a_utor ~nali~a os processos de formação e 
te(rítonalizaçao do movimento, desde sua 
ongem - em 1979 - até 1999 em 22 esta

dos, onde o MST está organizado. Importante referência 
para se compreender a trajetória dos sem-terra em todas as 
regiões brasileiras. 318págs. R$28,60 - Editora Vozes 

ARANDO o 1/iAR ARANDO O MAR 
....,.~--=-- Michael Foirbronks & Stace Undsay 

Cód.85.7303.264-2 
As tremendas vantagens que as nações em 

llliliilii•il:.:llil desenvolvJmento possuem em recursos na
~-- tura1s, mao-de-obra barata e solo fértil na 
realidade as mantiveram na pobreza. 338págs. R$60,00 -
Editora Qualitymark 

AS REGRAS DO JOGO 
Plano Real: 1997-2000 
Jorge Vionno M. Cód.85.225.0317-6 
A economia brasileira tem sido um laborató
rio de experimentações que, se por um lado 
aparenta ser uma sucessão de lugares

comuns, por outro produz evidências sempre fascinantes 
como se desdobra o poder de governar. 308 pãgs. R$31,00 
Editora FGV 

,.......,,, DOIS ESTUDOS PARA A MÃO ESQUERDA 
,-• .... Cabanagem -Guerrilha ou luta de massas 
,.,...... Renoto Gulmaraes C6d. 0205 

::::::__ o. autor apresenta dois ensaios sobre episó-
..t. d10 marcante da história brasileira do século 

.-:.--===-..1 passado, como reflexão dirigida aos jovens. 
112pãgs. R$16,00 - Editora Revan 



CORRUPÇÃO E REFORMAS POLÍTICAS 
NO BRASIL 
O impacto dp impeachment de Collor 
Keith S. Rosenn & Richard Downes 
Cód.85.225.0314-1 
Como os outros fatores ligados ao impeach

ment permanecem ativos na vida social e política brasileira: 
uns com o testemunho de amadurecimento institucional, 
outros como dilemas não-resolvidos e portanto como focos 
potenciais de novas crises. 240págs. R$34,00 - Ed. FGV 

CAPANEMA 
O ministro e seu minstério 
Angela de Castro Gomes 
Cód.85.225.0323-0 
O livro retoma eventos e debates ocorridos 
no primeiro governo Vargas e, em particular, 

tudo o que ele marcou nas complexas áreas da saúde, da 
educação e da cultura em nosso país. 276 págs. R$25,00 
EdíloraFGV 

GLOBALIZAÇÃO E GLOBOBAGENS 
Verdades e mentiras do pensamento 
econômico 
Paul Krugman Cód. 20412-1 
O autor comenta como pensamentos econô

.....,_.__...~ micos provocam o aumento desenfreado do 
desemprego, fala sobre especulação financeira, crescimen
to econômico, administração empresarial. 224 páginas. 
R$39,00 - Editora Campus 

OAPAGÃO 
Por que veio? Como sair dele? 
Luiz Pingue/li Rosa Cód. 6227-7 
O livro reúne vários artigos publicados pelo 
autor sobre a gestação da crise de energia 
que atinge hoje a população brasileira, afligin

do as famílias e abalando a perspectiva de desenvolvimento 
econômico e social do país. 125págs. R$15,00 -Ed. Revan 

- - O FIM DA URSS E A NOVA RÚSSIA 
º""°'"'., De Gorbachev ao pós-Yeltsin 
"""'" ~ Angelo Segril/o Cód.85.326.2393-X 

As fases da Perestroika, o processo de priva
tização e ida ao capitalismo da Rússia na 

~-~ década de 1990, além de diversas outras 

A CARAVANA DA MORTE 
O livro que levou Pinochet.ao banco dos reus . 
Patrícia Verdugo Cód. 85.7106.224-2 
O livro, obviamente, foi silenciado na época 
pela imprensa no Chile. Mesmo assim, rendeu 
vários prêmios. págs. R$28.00 - Ed. Revan 

DESMONTE DA NAÇÃO 
Ivo Lesboupin(Org.) Cód. 85.326.2174-0 
O governo FHC prometia levar o Brasil à 
modernidade e ao desenvolvimento, mas vem 
produzindo um desastre -é a análise da obra. 
200 páginas. R$19,40 - Edílora Vozes 

-- ESTADO FEDERATIVO E POLÍTICAS SOCIAIS: --.=-- Determinantes da descentralização 
Marta Arretche Cód: 85.7106.194-7 
A autora analisa as relações entre o jogo po
lítico-instltucional e os resultados de políticas 

~--~_, de governo. 304págs. R$32,00 - Ed. Revan 

NO TEMPO DE VARGAS 
Memórias, reflexões e documentos 
francisco Antonio Doria Cód. 0075 
E um livro indispensável a todos os que se in
teressam por conhecer a polltica brasileira 
deste século. 170págs. R$18,00 -Ed. Revan 

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

(Ueri/USP) faz a apresentação. 306 páginas. R$34,00 
Oficina do Autor 

--- BRIZOLISMO 
João T ra;ano Sento-Sé Cód. 225.02862 

1 Leitura indispensável para quem se interes
sam pela história contemporânea do Brasil. 
365 páginas. R$31,00 - Editora FGV 

PoLlncAs PusucAs 

R EPORTAGEM 

HAVANA -DEZEMBRO DE 1999 
Emflio Azevedo Cód. M 0268 
Conheça a vida comum na capital cubana, 
em uma reportagem competente e atrativa. 

.,.... ...... ,._ 145 páginas. R$19,00 
--- Editora Multitexto 

Soc10LoG1A 

rco..,= .- GLOBALIZAÇÃO 
Teoria social e cultura global 
Roland Robertson Cód.85326.2247-X 
Mostra como a cultura tomou-se questão con

!<G!IIIII-~-~. _iõ1ll testada globalmente. Por que concepções ri-
.-- "' vais de uma "ordem mundial' têm conseqüên

cias políticas e econômicas. 312págs. R$35,20 - Ed. Vozes 

··· OS ARGONAUTAS DA CIDADANIA 
~ - .--: A sociedade civil na globalização 

Uszt Vieira Cód. 5949-8 
O autor propõe a reinvenção dos conceitos 
de democracia, de cidadania e de sociedade 
civil de modo a servirem de base à constru

ção de uma política eficaz contra a globalização hegemôni
ca, neoliberal. 405 páginas. R$38,00 - Editora Record 

S AUDE 

A VITALIDADE SEXUAL DO HOMEM 
Uma Abordagem Natural 
Michael T. Murroy Cód. 20310-0 
O autor diagnostica distúrbios da próstata, 
detecta efeitos colaterais de determinados 

L-.__,...., procedimentos e relaciona virilidade e reedu
cação alimentar aos exercícios tisicas e a um programa de 
combate ao estresse.188págs. R$29,00 - Editora Campus 

MENOPAUSA 
Uma Abordagem Natural 
Michael T. Murray C6d. 20311-0 
Tire proveito de vitaminas, minerais, ervas, 
exercícios, dietas e outros métodos naturais. 

'---___,.__, Uma abordagem das causas e efeitos da 
menopausa e uma análise detalhada da terapia de reposição 
de estrogênio. 224 páginas. - R$29,90 - Editora Campus 
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Brasil 

Papel do Estado na ordem do dia 
Maus resultados 

da desestatização 
tornam urgente que 

a sociedade brasileira 
repense o modelo 

econômico. Não 
se cumpriu sequer 

uma única das 
muitas promessas 
do neoliberalismo 

tran nacionai orno a nova ge tora 
da empre a ante pertencente ao E -
tado bra ileiro. 

Hoje já na reta final do gundo 
mandato do pre ident FHC, não 
con tata um ó de e benefi io pro
metido no orne o da prim ira g tão. 
Ao contrário muita da pri atizaçõ 
e concr tizaram graça a genero o fi

nan iarnento do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (F T) patrocinado pelo 
Banco a ional do De envolvimento 
Econômico e ocial (B DES); a tari
fa de en1iço públicos pa aram a er 
ind xada ao lGP-M da Fundação Ge
túlio arga índice acima do !PCA, 
que mede a inflação oficial· a qualidade 
do erviço que era boa deteriorou-se 
depois de internacionalizados. 

Os grandes exemplos são energia 
elétrica e telefone. O setor elétrico, en
tão é modelo de balbúrdia, tal a deses
truturação que o compromete. 

As taxa de crescimento do país 
declinaram para a média anual de ma
gros 1,9%. E o capital estrangeiro ofe
rece como resultado a desnacionaliza
ção da economia e o aprofundamento 
da dependência _externa. A prometida e 

onhada transferência de tecnologia 
que re ultaria do inve timento exter
no não pa a de miragem. Finalmente, 
o capital e trangeiro e o livre mercado, 
no quai o governo depo itou todas as 
e perança de progre so do Brasil caí
ram por terra como fatores de cresci
mento e de envolvimento. 

Re tou como saldo, o aprofun
damento da dependência externa do 
Bra il o que já vem preocupando o 
próprio governo. 

Ei a[ uma grande lição que os bra-
ileiro precisam a similar bem, a fim 

de que não voltemos à armadilha dou
trinária que nos persegue em toda a 
nossa história econômica. 

Esse são apenas alguns aspectos 
da preparação da inserção do Brasil na 
economia mundial que o governo FHC 
engendrou. Por ter sido subalterna tal 
inserção, os efeitos de qualquer crise 
nas economias centrais assumem no 
Brasil feição de verdadeiros desastres. 
Disso o país dar-se-á conta quando ter
minar a expedição punitiva ao Afega
nistão 

Outro legado perverso do governo 
de Fernando Henrique Cardoso são os 
passivos externos, geradores de remes
sas de lucros, juros, dividendos etc., 
mais a dívida externa, que nos sub
traerp, este ano, quase 10% do nosso 

O papel do Estado na economia 
tem sido objeto de di cu sões na 
intimidade do governo FHC, a 

partir de críticas ao Programa · acional 
de Desestatização (PND) geradas pe
los maus resultados da transferência de 
estatais estratégicas lucrativas e já 
amortizadas para o capital estrangeiro 
e pela conseqüente perda de poder eco
nômico e político do Estado brasileiro. 
Agora o debate terá de ultrapassar as 
paredes dos gabinetes governamentais 
para chegar à sociedade. 

As inúmeras promessas das privatizações estão resultando em serviços ruins e tarifas altas 

Ao incorporarem a ideologia neo
liberal como base do modelo implanta
do pelo governo e inspiradora de sua 
política econômica, o presidente Fer
nando Henrique Cardoso e sua equipe 
passarnm a atuar como agenciadores, 
ou promotores de negócios, fiéis ao pa
pel que a Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional 
(Usaid) atribuíram aos governos dos 
países em desenvolvimento compro
metidos com as privatizações e o Esta
do minimalista. 

O presidente Fernando Henrique 
Cardoso e sua equipe apregoavam as 
vantagens da desestatização em deso
neração do Estado, tarifas de serviços 
públicos mais baixas, maior oferta de 
bens e serviços de melhor qualidade 
aos"usuários e consumidores, desen
volvimento tecnológico trazido pelas 

CW'ios 136 



PIB e a dívida interna, cujo serviço, até 
dezembro, absorverá o corre.spondente 
a 16% do PIB. Por conta de ambos os 
passivos, portanto, o modelo bloqueia o 
equivalente a 26% do total da produção 
de bens e serviços que deixam de ser in
vestidos no setor produtivo da econo
mia nacional. 

As empresas estatais fazem falta, 
porque contribuíam com significativo 
percentual para a poupança doméstica, 
algo entre 9% e 10% nos anos 70. Hoje, 
essa contribuição é inexpressiva. 

Aquelas que foram transferidas pa
ra o capital estrangeiro, além de envia
rem recursos para fora, representam ati
vos subtraídos da riqueza do país, o que 
significa empobrecimento. Por outra 
parte, aquelas que continuam sob o 
controle do Estado brasileiro foram 
proibidas de investir, por ordem do 
próprio governo. 

Por essa exclusão do Estado do 
processo produtivo brasileiro, o país 
vem pagando muito caro. Somente o 
empresário, muito sacrificado, investe 
em tomo de 16% do PIB. Com os 2,3% 
da poupança externa, o montante anual 
de investimentos na economia brasilei
ra é de quase 18%. Se considerados os 
investimentos de reposição, o investi
mento líquido é quase nada devido a es
sesem a contribuição estatal. 

Só o dispêndio público em consu
mo e investimento nas economias das 
grandes potências é, em média, de 35% 
em relação ao PIB. Isto dá a medida da 
intervenção do Estado no domínio eco
nômiço desses países. 

E um tema que precisa voltar ao de
bate, sem complexos nem preconceitos, 
notadamente se levarmos em conta a fra
gilidade do capital privado nacional. 

Se o Estado é forte nos países de
senvolvidos, ele é de importância deci
siva nos países em desenvolvimento. 
Pelo menos até que a iniciativa privada 
reúna os requisitos indispensáveis para 
capacitar-se a exercer a liderança do 
processo de condução do desenvolvi
mento do país. 

Atribuir tal tarefa ao capital es
trangeiro é mais do que irresponsabili
dade: é absoluta demonstração de in
competência. Seus inconvenientes po
líticos e geoeconômicos já estão aí à 
vista de todos. • 
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Empresa 

Parceria para a retomada 
do desenvolvimento 
Prioridade dos interesses nacionais deve 
incluir um novo relacionamento entre Estado 
e empresariado privado 

O Estado terá de ressurgir no Brasil para atuar no 
domínio econômico em parceria com a inicia
tiva privada, mas sem os excessos e equívocos 

do passado e sem os preconceitos do empresário, que 
sempre preferiu a concorrência do capital estrangeiro 
- danosa para o próprio empresariado nacional - a um 
Estado sob o controle da sociedade para operar como 
agente de prosperidade. 

O preconceito e a animosidade ideológica e 
inconseqüente do empresário contra o Estado acaba
ram por disponibilizar amplos espaços para a prática 
de políticas econômicas enquadradas no modelo neo
liberal, que custou ao Brasil dos anos 90 sério retro
cesso e mais uma década perdida. 

Não se trata de acompanhar os Estados Unidos 
pós-ataque terrorista no keynesianismo circunstancial 
do governo do presidente George Bush e sim de um 
modelo que resgate o papel essencial do Estado nos Eii~iC~ , 0 

países em desenvolvimento e atraia o empresariado e 
para uma parceria que vem dando certo nos países.do A defasagem salarial e o crescente desemprego 

S d . , . , . , continuam a assustar os trabalhadores, que 
, u_ este ~siatJco e em vano! paises da E1!fopa. E ,ª pedem projeto de desenvolvimento para o aís 
uruca saida para a recuperaçao da autonolllla dos pai- P 
ses em desenvolvimento na concepção e na execução de suas políticas econômicas, depois 
de um longo período marcado por cega obediência às imposições do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), do Banco Mundial (Bird) e do Tesouro dos Estados Unidos. Os con-
ceitos do Consenso de Washington, operacionalizados por ambas as instituições multilate-
rais, devem ceder lugar às idéias econômicas que mais se ajustem aos interesses do país, 
que não podem continuar subordinados a uma globalização - entendida aqui como expres-
são de um mundo pequeno em sua dimensão temporal, no qual se torna cada vez mais 
intensa a interação entre culturas, entre indivíduos, entre Estados nacionais, entre empresas 
etc., mas distorcida e subvertida ao sabor de ambições hegemônicas inaceitáveis. 

Também continua ausente da agenda dos prováveis ou possíveis candidatos à próxima 
sucessão presidencial e à sucessão nos Estados federados e, ainda, de quantos pleiteam 
assentos na Câmara dos Deputados e no Senado da República o padrão de financiamento do 
crescimento e do desenvolvimento, hoje muito freqüentes na retórica dos políticos. Esse 
padrão, no modelo neoliberal de FHC, baseou-se na poupança externa, que, nos últimos sete 
anos, esteve voltada para aplicações especulativas e para a compra de ativos estatais e 
empresas privadas de capital brasileiro. Já a poupança doméstica, muito significativa, ao 
contrário do que se propaga, às vezes de má-fé, continua prisioneira da dívida pública no cir
cuito financeiro. O próximo governo, portanto, terá de construir novos canais por onde a 
poupança doméstica possa fluir para o setor produtivo, a partir da reformulação das relações 
entre o setor financeiro e o setor real da economia. A chave é a solução para o problema da 
dívida pública interna, que antes de 2005 terá ultrapassado a barreira do trilhão de reais, 
segundo previsão feita pelo Banco Central no começo de 1999. • 
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Energia 

Uma história de perversidades 
Erros na gestão energética expuseram o país 
a riscos de grandes dimensões 

O governo elegeu o complexo 
hidrelétrico para mostrar o eu 
caráter predador. Tentou ubsti

tuir o modelo de gestão estatal que 
havia quase 40 anos vinha dando certo 
pelo modelo que consagra a iniciativa 
privada cujo interes e em gerar energia 
barata e abundante revelou-se muito 
distante das expectativas do povo bra i
leiro. Privatizou grande parte da di tri
buição tida como o filé do etor. 

Por incompetência ou má-fé. e -
banjou as reservas de água que empre 
nos garantiram energia cinco ano à 
frente nos períodos de baixa hidrologia. 
Em conseqüência a água dos reserva
tórios reduziu- e a níveis perigosos 
ameaçando os consumidores das re
giões Sudeste, Centro-Oeste e orte 
com apagões. 

Sem que o consumidor comum o 
percebesse, o governo faz algum tempo 
passou a conspirar contra a matriz ener
gética do Brasil para atribuir maior peso 

à termelétrica . Bu cava a imju tificar 
o contrato a inado om o governo da 
Bolh~a para a importação de gás força
do pela Enron e outra multinacionai 
que ó entram no negó io para auferir 
polpudo lucro . Prova-o o ga oduto, 
con tnúdo p la Petrobrá , om inve ti
m nto de mai de doi bilhõe de dóla
re . Agora e a empr a têm autoriza
ção da Agência acional de Energia 
El · trica (Aneel) para u ar o ga oduto 
em pagar um centavo equer. 

Pe oalmente o presidente apare
ceu diante da câmeras de televisão para 
condenar a energia hidrelétrica e promo
ver as tem1elétricas, sob a alegação de 
que "o Brasil precisa se livrar da energia 
de origem hídrica e das incertezas das 
chuvas". O presidente foi muito mal ori
entado nesse pronunciamento, uma vez 
que os diferentes regimes de chuvas nas 
diversas regiões e os rios de planalto são 
as grandes vantagens que marcam o 
nosso sistema elétrico. São os fatores 

que no permitem a produção de energia 
elétrica abundante e barata, cujo fim os 
tecnocrata · da Aneel estão prevendo 
com a maior de façatez, apesar de o país 
e tar utilizando apenas 25% do seu 
potencial hidrelétrico. O custo médio do 
megawatt produzido pelas nossas hidre
létrica é de 20 reais, contra 80 reais do 
megawatt das térmicas movidas a gás 
importado a peso de dólares. Não será 
urpre a se o governo vier a dolarizar as 

tarifa da energia térmica e mais tarde as 
tarifa da energia hidrelétrica se iguala
rem às das térmicas, em função dos seus 
cu tos marginas. Se internacionalizadas 
a geradoras estatais, aí, então será um 
verdadeiro festival de lucros das multi
nacionais. 

Privatizar e internacionalizar o 
patrimônio nacional é isso aí. Tem mais: 
o governo se comprometeu com as dis
tribuidoras a ressarci-las dos supostos 
prejuízos causados pela redução do con
sumo que in1pôs às populações, acompa
nhada de ameaças de punição com cor
tes, se os consumidores ultrapassarem 
os limites de gastos arbitrariamente defi
nidos. Convém sublinhar que o governo, 
propositadamente, não investiu na gera
ção - para aumentar a oferta - tampou
co na transmissão, que permitira levar 
energia abundante no Norte e no Sul 

para as regiões Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste, 
ameaçadas de apagões. 

Agora, programa-se u
ma série de aumentos de 
tarifas para pagamento do 
"prejuízo" pela energia que 
as distribuidoras não vende
ram aos consumidores. 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso promove 
grande balbúrdia numa área 
vital para a economia brasi
leira. Tamanha é a desestru
turação do setor elétrico 
que há quem duvide que 
resulte de simples incom
petência ou imprevidência. 
Seriam erros grosseiros, 
carregados de maldade e 
perversidade. • 

As apostas erradas do governo 
e a ausência de planejamento 
são apontadas como causas da 
crise energética 
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Domingo Cavai/o 
sobrevive com 

dificuldades, devido 
à profundidade 

da crise argentina, 
que engendrou ao 

dolarizar a economia 
do país. Seu novo 

plano econômico é 
considerado uma 

autêntica moratória, 
com efeitos ainda 

mais recessivos. 
Cavai/o continua a 
criar crise também 

no âmbito do 
Mercosul 

Argentina 

Bush tem muita pressa 

A abertura comercial e a inte
gração imediatas do Mercosul 
com a economia norte-ameri

cana, em lugar de assistência financei
ra, são as fórmulas que o presidente 
George W. Bush propôs recentemen
te aos principais países da América do 
Sul como saída da crise em que se 
debatem. 

Bush tem pressa em anexá-los 
como territórios econômicos norte
americanos e procura antecipar a for
mação da Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca). Setores empresariais 
brasileiros já advertem para os riscos 
que uma situação como essa represen
taria, se o mercado continental viesse 
a consumar-se sem a formulação de 
defesa adequadas para as economias 
mais fracas, especialmente para aque
las com potencial de crescimento in
dustrial, como é o caso da brasileira. 

Nesta seqüência de iniciativas do 
governo Bush, a Argentina resolveu 
ajudá-lo, oferecendo-se para compor 
um esquema de pressões sobre os de
mais integrantes do bloco sub-regional 
e, assim, viabilizar o apoio dos Estados 
Unidos ao novo pacote coordenado pe
lo Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Resta saber se a Argentina tem 
autorização para falar em nome do Bra
sil e dos demais parceiros no Mercosul. 

A Argentina vem ensaiando aber-
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tamente a adesão ao Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte (Naf
ta) e, em face das suas atuais dificulda
des e da dependência cada vez maior 
em relação à economia norte-america
na. Não demorará muito e fará a opção 
pelo dólar como moeda única. Essa de
cisão acabará por incompatibilizá-la 
definitivamente com o bloco sub-re
gional, a menos que haja uma revira
volta capaz de desviá-la do caminho da 
dolarização, aberto no governo Me
nem pelo ministro Domingo Cavallo. 

Mais abertura comercial e econô
mica como solução para os problemas 
da América Latina, conforme sugere 
Bush, é uma tese já desacreditada pe
las experiências do Brasil e da própria 
Argentina com o neoliberalismo. 

As dificuldades que hoje contur
bam a vida dos dois países têm no es
cancaramento das suas economias uma 
das principais causas. Insistir nisso é 
suicídio. 

Um acordo de livre comércio e 
de integração com a economia norte
americana não interessa aos parceiros 
no Mercosul, ainda que os Estados 
Unidos venham a fazer algumas con
cessões. Mas Clinton e Bush já ad
vertiram que o seu país não vai abrir 
mão da draconiana legislação comer
cial, matriz de um protecionismo in-
superável. • 

Repetição 
enfadonha 
Q uando colunistas e páginas inteiras dos 

jornais da grande mídia focalizam as 
excelências das privatizações no Brasil, 

o sistema de telecomunicações é habitualmente 
tomado como o grande exemplo de sucesso, e o 
ex-ministro falecido Sérgio Motta, como o seu 
grande arquiteto. Em seguida, vêm as repetidas 
comparações entre as linhas telefônicas instala
das ante~e depois das privatizações, argumento 
que logo caiu em descrédito, porque a estatal 
teria feito muito mais, não fosse a decisão do 
governo de proibir as subsidiárias da Telebrás 
de fazerem investimentos, inclusive na expan
são do sistema. Como se trata de verdade que 
faz parte da história, os autores desses textos 
apostam na suposta falta de memória do povo. 

Antes da entrega das telecomunicações ao 
capital transnacional, os menos avisados procu
ravam justificá-la sob a alegação do suposto 
atraso tecnológico, mas não demoraram muito a 
perceber a inconsistência do argumento quando 
advertidos de que o Brasil é contemporâneo dos 
Estados Unidos no desenvolvimento da tecno
logia das fibras ópticas; o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Telebrás (CPQd) havia 

- chegado à fronteira do amplificador óptico, que 
multiplica a velocidade das mensagens transmi
tidas; as centrais Trópico (unidades de comuta
ção) são tecnologia Telebrás, bem como os car
tões magnéticos e outras invenções das quais se 
apropriaram as empresas estrangeiras, que, na 
prática, têm dado provas da sua incompetência 
tecnológica nas mudanças até aqui malsucedi
das no sistema telefônico das grandes cidades 
brasileiras. Um dos exemplos é a substituição 
do cartão magnético pelas fichinhas de triste 
memória, no Rio Grande do Sul. E quem não se 
lembra do colapso do setor, que deixou sem te
lefones os maiores centros urbanos do país? 

No Rio de Janeiro, particularmente, a Tele
mar supera a Telerj em serviço de péssima qua
lidade, a começar pelas gravações que substi
tuem os funcionários no contato com os assi
nantes, quando estes querem solicitar o restabe
lecimento do serviço interrompido por qualquer 
motivo técnico. E ouvem uma sucessão intermi
nável de gravações que fazem desfilar código 
após código, até que atenda um funcionário ao 
vivo. Isto quando o ramal não está ocupado, ou 
o funcionário pede que ligue mais tarde. Trata
se de um mau atendimento planejado, ou des-
prezo pelo distinto público. • 
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O presidente de Formosa, 
Chen Shui-bian, examina 

propostas de empresários 
e setores acadêmicos 

da ilha, para que 
suspenda as restrições 
e estimule a integração 

da economia local 
à expansiva economia 
da China, que mantém 

crescimentos anuais 
significativos e poderia 
afastar a fase de crise 

que atinge os negócios 
em Taipé 

China 

Crise econômica aproxima 
Formosa do mercado da China 

A fim de revitalizar a economia de eu pai que hoje está envol
vida em éria cri e o governo de Formo a con idera eria
mente a po ibilidade de estreitar a relações econômicas, co

merciais e financeira com a China. Um comitê de alto nível integrado 
por 120 acadêmico empresário e políticos formo inos de todas as 
tendências recomendou às autoridades governamentais da ilha o aban
dono da "política de prudência ' nas relações com Beijing e que suavi
zem as restrições comerciais e ao transporte direto entre a ilha e o con
tinente. A resposta favorável, frisaram fontes do governo de Formosa, 
é ess~ncial para que a iniciativa seja posta em prática. 

As voltas com a maior crise econômica dos últimos 30 anos, a 
ilha terá de reformular a política conhecida como "sem precipitação 
e com paciência", que há cinco anos restringe o comércio e os in
vestimentos na economia chinesa. O comitê recomenda uma nova 
política de "abertura ativa e gestão eficaz". O presidente de Formo
sa , Chen Shui-bian, prometeu estudar a proposta com grande empe
nho e profundidade. 

Ao pressionarem as autoridades de Formosa no sentido da 
abertura, os empresários do país consideraram-na vital na atual con
juntura de dificuldades. Eles entendem que a normalização das rela
ções com Beijing ampliará as possibilidades de retomada do cresci
mento no ritmo tradicional. O comitê recomenda às autoridades da 
ilha a eliminação da quantidade máxima que os cidadãos formosinos 
podem investir na China, atualmente, 50 milhões de dólares; per
missão aos bancos para abertura de sucursais no território chinês e 
aos cidadãos chineses para visitarem a ilha e lá investirem nos mer
cados de valores e de imóveis. 

O professor de Ciência Política da Universidade Nacional 
Chengchi, George Tsai, adiantou que "a China não fará comentários 
favoráveis sobre a questão". Admitiu, no entanto, que a iniciativa de 
Formosa é um avanço significativo, embora ainda não haja calendá
rio nem mecanismos para pôr em prática a proposta. • 

Cingapura 

Temores ante abertura 
da economia chinesa 
A crescente abertura econômica da China pas ou a 

pr ocupar o governo de ingapura devido ao aumen
to do número de mpre a tran nacionai instaladas 

no paí que ante exportavam o cu produtos e agora decidi
ram tran ferir- e para território chinê . E sa empresa em sua 
maioria fabri ant de componentes eletrônicos, foram respon
sáv i pelo cr cimento de Cingapura no últimos 30 anos. O 
mini tro do Comércio e lndú tria advertiu para o risco de enfra
quecimento e fragmentação da Associação das Nações do Su
de te A iático e de se criar uma situação dificil para Cingapura, 
d vido à cre cente integração entre China e Forn10sa. Não se 
exclui, por outra parte, a po sibilidade de persistir a tensão en
tre Beij ing e Taipé e Cingapura se consolidar na posição de in
termediária-chave para investimentos forn10sinos na China. 

os meios governamentais e empresariais, considera-se 
provável a hipótese de integração China-Formosa, uma vez que 
muitas empresas formosinas já transferiram suas unidades in
dustriais para o continente, com o objetivo de ganharem com
petitividade, devido à vantagem dos menores custos salariais 
vigentes na China. As perspectivas econômicas de Cingapura 
são de agravamento das dificuldades depois de dois trimestres 
consecutivos de redução do Produto Interno Bruto (PIB). No 
último trimestre, a crise desempregou 5.600 trabalhadores, e a 
previsão é de fechamento de mais 20 mil postos de trabalho até 
o final do ano, a maioria em conseqüência do encerramento das 
atividades de grande número de empresas transnacionais. 

Além disso, a crescente concorrência dos produtos chi
neses no mercado mundial afeta fortemente a indústria cinga
purense. Dados divulgados recentemente pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) revelam que as exportações de 
Cingapura caíram no ano passado e sua participação no co
mércio mundial diminuiu 0,5%, enquanto as vendas externas 
da China aumentaram 3,5%. Nas últimas décadas, a base do 
crescimento econômico de Cingapura tem sido a exportação 
de componentes eletrônicos para os Estados Unidos, mas 
desde 1997 a China vem se transformando em seu mais ferre
nho competidor, também no mercado da União Européia. 

O que Cingapura e Formosa receiam - mais Cingapura 
que Fonnosa - é que em futuro não muito distante acabem 
por se transformar em territórios econômicos chineses, pela 
massa fisica, força econômica, peso demográfico e poder 
geopolítico que a China já exibe na região. 

O governo de Formosa aprovou a proposta de ligações 
diretas entre as ilhas de Pengu e as cidades costeiras da Chi
na, abrindo caminho para uma relação bilateral madura com 
o continente. A aprovação da proposta foi seguida de uma 
consulta a um conselho consultivo convocado pelo presiden
te Chen Shui-bian com o objetivo de dar novo impulso à eco
nomia e reduzir as restrições sobre transações e investimen
tos diretos com a China. 
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Indonésia 

A presidente 
Megawati 
Sukan oputri enfrenta 
o desafio de superar 
a crise do país sob 
pressão das políticas 
do FMI, que pouco 
resultado deram em 
países que precisam 
buscar o crescimento 
e promover políticas 
sociais 

FMI desbloqueia crédito, 
mas exige reformas 

A Indonésia e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) firmaram um novo pacto de reformas 
econômicas que abre caminho para o país recu

perar uma linha de créditos de cinco bilhões de dólares, 
congelada há oito meses, devido à deterioração das rela
ções do FMI com o governo anterior, presidido por Ab
durrabrnan Wahdi. Uma vez aprovado o pacto pelo Con
selho da instituição multilateral, a Indonésia receberá 
um crédito de 400 milhões de dólares, incluído no pro
grama de cinco bilhões. 

As condições impostas pelo Fundo Monetário In
ternacional ao governo da presidente Megawati Sukar
noputri incluem a drástica redução do déficit orçamen
tário, que deverá situar-se em torno de 3,7% do Produto 
Interno Bruto (PfB) do país, além da agilização da rees
truturação do sistema bancário, hoje fortemente endivi
dado. O FMI exige ainda um calendário para a venda da 
participação do Estado nos bancos e a privatização de 
empresas estatais, com o objetivo de obter receitas orça
mentárias. Segundo a institutição multilateral, o gover
no deverá vender 51 % da participação do Estado no 
Banco Central da Ásia, o maior do país, a um sócio es
tratégico, antes do final deste ano. 

A privatização do Banco Central da Ásia, recusada 
pelo governo de Wahdi, foi o pretexto de que se serviu o 
FMI para bloquear o crédito, além da lentidão com que 
vinha conduzindo as reforn1as destinadas a "tirar a Indo
nésia da depressão", por ocasião da crise que se abateu 
sobre os países do Sudeste asiático em 1997-1998. 

Em comunicado recentemente divulgado, o Fundo 
Monetário Internacional destacou que "o entorno ma
croeconômico da Indonésia melhorou notavelmente, de
vido à valorização da moeda nacional. O dólar, antes co
tado a 11 mil rúpias, caiu para 8.700 rúpias em uma se
mana. O país vai fechar o ano com uma inflação inferior 
a l 0%, segundo prevêem os especialista do Fundo. • 
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Japão 

Toshiba demite em massa 

e om a demissão de 18.800 empregados, anunciada para os próxi
mos dias, a Toshiba se desfaz de 10% de sua força de trabalho e 
contribui para elevar significativamente os índices de desempre

go nas empresas de tecnologia do Japão. O governo começa a preparar 
um orçamento suplementar para combater o desemprego, que alcança 
os seus níveis mais elevados nos últimos 50 anos. A medida adotada 
pela Toshiba faz parte da reestruturação que se prolongará até março de 
2004. A empresa espera fechar o ano fiscal de 2001 com perdas líqui
das de 957 milhões de dólares. 

"Com este plano de ação, pretendemos rege
nerar a empresa", disse o seu presidente, Tadashi 
Okamura, em entrevista à imprensa. As unidades 
japonesas, que fabricam desde máquinas de lavar 
até equipamentos sofisticados para a produção de 
energia nuclear, terão de suportar o peso de quase 
todo esse corte. Dos 18.800 demitidos, 17 mil o 
serão nas unidades instaladas no Japão. Okamura 
justificou essa concentração com o argumento se
gundo o qual, "para impulsionar a produção no 
estrangeiro, a empresa terá de dispensar mão-de
obra na própria casa". Além desses cortes de pes
soal, está ameaçada a sobrevivência de 30% das Tadashi Okamura: cortes 

21 plantas industriais que a Toshiba tem no Japão. 
Outras empresas do setor tecnológico já haviam recorrido às demis

sões em grande número. A primeira foi a Nec, concorrente da Tosbiba, 
que decidiu eliminar quatro mil empregos:-depois, a Matsusbita, fabri
cante dos produtos Panasonic, com a redução de 16.400 trabalhadores faz 
menos de um mês. Por fim, a Hitacbi acaba de anunciar um corte de 20 
mil empregados como parte de um plano de reorganização. • 

Iugoslávia 

Reformas causam desemprego 
A garantia de emprego vitalício que existia na Iugoslávia comu

nista, desde o término da Segunda Guerra Mundial, chegou ao 
fim em agosto, com a demissão de oito mil dos 12 mil traba

lhadores da fábrica de automóveis Zastava. 
A medida faz parte das chamadas reformas para revitalização da 

economia do pais. O ministro da Economia e das Privatizações, Alek
sandar Vlabovic, declarou que "as negociações com os quatro sindica
tos de trabalhadores foram árduas, mas esta era a única saída. Ou se eli
minavam os empregos, ou a fábrica marcharia para a bancarrota". 

As 45 empresas do grupo Zastava, que empregava 30 mil trabalha
dores, eram o orgulho da florescente economia sérvia nos anos 80, mas 
se converteram no símbolo da catástrofe econômica que se abateu sobre 
o país no correr da década de 90. 

As dificuldades provieram das sanções internacionais impostas 
através da Organização das Nações Unidas (ONU). No governo de Slo-
bodan Milosevic, não houve uma só demissão. • 
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Nicarágua 

Eleição define novo 

O presidente eleito da Nicarágua, En
rique Bolaiios, governará durante 
cinco anos com forte oposição in

terna. O novo presidente que a sumirá o 
cargo em 1 O de janeiro junto com a A -
sembléia Nacional ( o Parlamento unica
meral), derrotou o líder andini ta Daniel 
Ortega nas recentes eleições e deverá mo -
trar-se conciliador para lidar com seu pró
prio partido e com a opo ição. O atual pr -
sidente, Amoldo Alemán encabeçará o 
bloco parlamentar do ituacioni ta Partido 
Liberal Con titucionali ta (PLC) que ob
teve a maioria das cadeira e o ex-pr i
dente Ortega, da Frente Sandini ta de Li
bertação acional (FSL erá o líder do 
importante bloco parlamentar opo itor. 

Segundo muitos analis
tas, no cenário político que 
emergiu do pleito de começos 
de novembro Bolaiios (que 
ocupou a vice-Presidência até 
o ano passado, quando renun
ciou para cuidar de sua candi

datura) terá que enfrentar o desa-
fio de estabelecer um bom relaciona

mento com a oposição sandinista e, ao 
mesmo tempo, lidar com diplomacia 

com a importante figura de Alemán. 
O novo mapa político é herança do 

pacto assinado em 2000 entre Ale
mán e Ortega. 

Ambos os 
líderes 

Ortega, derrotado no seu intento de voltar à Presidência, será o líder do bloco oposicionista 

e uniram para reformar a Constituição 
para reforçar o bipartidismo. Alguns ana
listas acreditam que esse pacto, que faz do 
presidente atual o futuro presidente do 
Congresso, poderá criar urna rivalidade 
entre Bolafios e Alemán, por disputa de 
espaço dentro do situacionismo. 

O Congresso nicaragüense tem 92 
membros; 90 deles foram escolhidos pelo 
voto popular. Os dois restantes correspon
dem ao presidente (Alemán, nesta oca
sião) e ao candidato presidencial que te
nha ficado em segundo lugar na consulta, 
que no caso é Daniel Ortega. 

Derrotado pela terceira vez na tentati
va de voltar à Presidência, Ortega afirmou 
que o sandinismo fará uma oposição res
ponsável e que ajudará a manter a gover
nabilidade. Presidente de 1984 a 1990, o 
líder sandinista será figura chave na reno
vação política de seu partido, um dos mais 
emblemáticos da esquerda latino-america
na. Aos 56 anos, ele é visto por uns como 
um líder desgastado, mas para outros é o 
único dirigente capaz de liderar a transi-

ção do sandinismo, em um momento 
em que estão surgindo novas lideran

ças políticas. 
Esta foi a quarta oportunidade 

em que Ortega disputou uma elei
ção presidencial. Ganhou a elei-

Enrique Bolafios 

ção em 1984, quando ele próprio encabe
çava o governo sandinista. Em 1990 per
deu para Violeta Chamorro, da União Na
cional Opositora; e em 1996, para Arnol
do Alemán. 

A candidatura sandinista se viu preju
dicada pelos atentados de 11 de setembro 
nos EUA. Os liberais aproveitaram os ata
ques terroristas para infundir medo diante 
do possível retomo da Frente Sandinista 
ao poder. De forma leviana, Bolafíos afir
mou reiteradamente que Ortega estava 
vinculado ao terrorismo e responsabilizou 
a sua administração pela crise econômica 
dos anos 80. 

Os sandinistas não conquistaram a 
Presidência, no entanto sua bancada parla
mentar aumentará dos atuais 36 legislado
res para 44. 

Na área social, um dos desafios do 
próximo governo será concertar acordos 
políticos para combater a pobreza, que 
atinge 60% dos cinco milhões de nicara
güenses e para superar o desemprego e o 
subemprego, que afetam 51 % da força de 
trabalho. 

O panorama econômico da Nicarágua 
é complexo, com uma dívida externa de 
6,75 bilhões de dólares, o tríplice de seu 
Produto Interno Bruto de um ano, e um 
déficit na balança comercial que alcança 
anualmente 1,2 bilhões de dólares. • 
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Representantes dos movimentos camponeses trocaram experiências 
sobre as conseqüências das políticas neoliberais sobre a economia 
de seus países, especialmente sobre a agricultura familiar 

campo 

Cloc pede reforma agrária 

Reunido no México, o III Congresso da Coordenadoria La
tino-Americana de Organizações do Campo (Cloc) con
siderou a pauperização progressiva e a exclusão como efei

tos nefastos do neoliberalismo sobre as sociedades rurais da Amé
rica Latina e do Caribe e condenou as políticas agropecuárias anti
campesinas pela concentração da produção na grande agricultura 
capitalista geradora da dependência externa e pela perda da sobera
nia alimentar dos países da região. 

A liberalização comercial, a anti-reforma agrária e a privatiza
ção, por outra parte, têm sido fatores de deterioração das condições 
materiais da vida dos povos e se fizeram acompanhar de uma polí
tica de extermínio patrocinada pelo capital financeiro internacional 
e pelas grandes transnacionais e que acabou por desarticular a agri
cultura familiar. 

Na declaração final do evento, os delegados presentes no III 
Cloc exigiram que os governos latino-americanos e do Caribe defi
nam políticas de desenvolvimento que incorporem como eixos 
uma reforma agrária integral e participativa, bem como os meios 
de produção para o homem do campo - crédito, apoio à comercia
lização, assistência técnica e apoio especial ao pequeno agricultor; 
revisem imediatamente os tratados de livre comércio que têm acar
retado a desarticulação da produção de grãos básicos e recusem a 
adesão ao Acordo de Livre Comércio das Américas (Alca), bem 
como outros tratados que possam afetar a soberania dos países lati
no-americanos, como o Plano Colômbia, o Plano Puebla-Panamá, 
a Iniciativa Andina e o Plano Dignidade da Bolívia. Os delegados 
condenaram energicamente também a imposição abusiva de produ
tos transgênicos por parte das empresas transnacionais, o uso indis
criminado de agroquímicos e a introdução de sementes estéreis. Fi
nalmente, repeliram as políticas impostas pelos organis_mos finan
ceiros e comerciais internacionais - Banco Mundial (B1rd), Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comér
cio (OMC) e o Grupo dos Oito (G-8) - e exigiram que sejam reti- . 
rados da agenda da OMC os assuntos relacionados ao setor agrope-
cuário. • 
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Estados Unidos 

Força latina para o exército 

O Exército dos Estados Unidos começará a recrutar em 
2002 jovens de origem hispânica, sem o requisito do 
domínio da língua inglesa. O objetivo é aumentar a 

presença latina nas Forças Armadas do país. Fontes militares 
afirmaram que no início do próximo ano será lançada a Inicia
tiva de Recrutamento de Língua Estrangeira, através da qual 
serão escolhidos jovens hispânicos para estudarem inglês de 
forma intensiva durante sete meses. 

Ao fim desse período, eles receberão seu treinamento mi
litar, devendo para tanto se submeter ao exame normal de in
gresso ao Exército, em inglês. Aqueles que forem aprovados, 
terão a oportunidade de receber seu treinamento básico como 
soldados. A iniciativa será lançada em Santo Antonio, Texas, 
Los Angeles, Califórnia e Porto Rico, como parte de um pro
grama piloto de dois anos, mediante o qual planeja-se recrutar 
até 400 jovens. Os recrutas receberão um salário mensal de 
964 dólares, o normal do treinamento básico, durante os sete 
meses que permanecerão em Lackland estudando inglês. 

Esta é a primeira iniciativa que visa incorporar às Forças 
Armadas dos EUA soldados de língua materna espanhola que 
não falem inglês. Caso o programa tenha êxito, será adotado 
em outras partes do país onde jovens hispânicos, com resi
dência legal nos Estados Unidos ou com cidadania norte
americana, tenham deficiências para se expressar em inglês. 
Apesar de os hispânicos formarem 12% da população, consti
tuem apenas 8,5% das Forças Armadas. • 

Estudantes carregam no Haiti a bandeira nacional em tamanho 
gigante durante as comemorações de um novo aniversário 
de morte de Jean-Jacques Dessa/ines, o líder da independência 
do país. Dessalines, nascido escravo, escapou do cativeiro 
e conduziu o seu povo na luta vitoriosa contra o poderoso exército 
de Napoleão Bonaparte. O herói, à frente de um exército 
de negros e mulatos, em campanhas heróicas, conquistou 
a independência em 28 de novembro de 1803, constituindo-se 
o Haiti no primeiro Estado independente da América Latina 
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Antigos participantes dos esquadrões da morte salvadorenhos foram 
às ruas de São Salvador, no final de outubro, exigir aposentadorias 
pela participação na guerra civil (1980-92). A polícia reprimiu 
o protesto, que deixou sete ex-paramilitares feridos 

Comércio 

Mercosul viabiliza acordo 
com União Européia 

º
Mercosul propôs à União Européia (UE) a elimina
ção das tarifas que incidem sobre a importação de 
milhares de produtos agrícolas e industriais proce

dentes da Europa por um período de 1 O anos. Este será o 
primeiro passo para a assinatura de um acordo de livre co
mércio entre os dois blocos, até porque a UE está empe
nhada em ampliar a forte presença de seus produtos, parti
cularmentre os industriais, nos mercados em desenvolvi
mento do Mercosul. Os países sul-americanos, por sua vez, 
pretendem aumentar o seu acesso aos mercados da UE, o 
principal destino de suas exportações. 

Ao contrário do que se conhece até aqui dos propósi
tos da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), o 
acordo·Mercosul-União Européia incorpora questões polí
ticas, econômicas, comerciais e de cooperação em diversos 
campos, inclusive o tecnológico. 

A redução das tarifas oferecida pelo Mercosul se divi
de em categorias designadas pelas cinco primeiras letras do 
alfabeto. Os bens da categoria A correspondem a 8,7% dos 
importados pelo Mercosul no período entre 1998 e 2000, 
no valor anual médio de dois bilhões de dólares, os quais 
ficariam livres das tarifas tão logo o acordo entre em vigor. 
Esses bens incluem maquinaria elétrica, produtos químicos 
e farmacêuticos, meios de transportes e instrumentos ópti
cos; os da categoria B (5% do total), com um total de 1,1 
bilhão de dólares; os do grupo C (19,4% do total), no valor 
médio anual de 4,4 bilhões. Finalmente, os dos grupos D e 
E são produtos agrícolas e serviços, respectivamente • 

Em Tegucigalpa, o padre David La Buda aciona o aparelho de 
ra ios infravermelhos, em mais uma etapa do programa social 
católico 'Adeus, tatuagens '. Em Honduras, os tatuados em geral 
pertencem a grupos de delinqüência juvenil, que usam esse meio 
como uma forma de identificação grupal. Apagar as tatuagens 
representa uni ato de libertação e de regeneração social 

Na mira do governo norte-americano, por sua linha progressista 
e independente, o presidente venezuelano Hugo Chávez tem feito uso 
inteligente da diplomacia do petróleo, uma vez que seu país integra 
a Opep. Em seu recente giro internacional, encontrou-se no final de 
outubro com o presidente Vladimir Putin, em Moscou, quando condenou 
a agressão norte-americana ao Afeganistão e advogou a redução 
da produção petrolífera mundial em um milhão de barris diários, 
como forma de sustentar os preços internacionais e melhorar a balança 
dos produtores. Chávez esteve também na Europa e no Oriente Médio, 
onde se encontrou com líderes de países petrolíferos. Sua sugestão 
passou a ser defendida por outros governos que têm o petróleo 
como produto principal 
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ISRAEL 

Incertezas 
na política 

I srael, um dos países que mais cres
ce no mundo, caminha para uma 
fase de incertezas políticas e eco

nômicas. O agravamento da situação 
política, associado aos enormes recur
sos destinados à fabricação de arma
mentos, terá efeitos negativos sobre o 
desenvolvimento do país. Afinal, o go
verno de Telavive destina quase 20% 
do orçamento nacional ao fomento da 
indústria armamentista, o que provoca 
crescente deterioração fiscal e a con
tr~ção de diversos setores da econo
mia. 

Contribui para esse quadro já 
preocupante a piora da situação políti
ca em conseqüência do conflito na Pa
lestina, com os seus reflexos no ânimo 
dos investidores externos e na atração 
de mão-de-obra qualificada. 

O clima de violência criado pelo 
governo do primeiro-ministro Ariel 
Sharon contra os territórios palestinos 
recrudesceu logo depois da ordem para 
o exército de Israel ocupar seis cidades 
controladas pela Autoridade Nacional 
Palestina. Tais incursões provocaram 
dezenas de mortos palestinos. A pres
são internacional tem sido insuficiente 
para que as forças invasoras se retirem 
de todas as cidades. • 

C!Offi!OS 1J6 

O colorido balé chinês celebrou 
o trigésimo aniversário da entrada 

da China Popular nas Nações 
Unidas. A data coincidiu 

com a celebração do Dia Mundial 
contra a Pobreza, promovido pela 
ONU. Por isso, a bailarina e suas 
faixas representam, em dança, a 

'luta da mulher camponesa contra 
a fome, para eliminar a pobreza' 

A jovem mãe palestina sofre calada a 
demolição de sua casa por escavadeiras 

judaicas, na parte árabe de Jerusalém, 
na última semana de outubro. Sob os 

escombros, tudo o que a família 
possuía. A criança conseguiu salvar 

uma bonequinha de pano, com roupas 
verdes. Alegação da prefeitura 

israelense: construção irregular. Entre 
as demolições do dia, uma foi feita em 
Calquilia, na Cisjordânia: era a casa da 

família de um jovem que cometeu um 
atentado, explodindo com a bomba que 

portava e matando 23 israelenses que 
se divertiam à noite numa boate. 

Na foto acima, o presidente palestino 
Yasser Arafat, na Holanda, num giro que 

o levou a outros países da Europa, em 
busca de pressão por paz sobre Israel 
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África 

Diamantes da guerra 

O s diamant~s provenientes das regiõe em 
guerra na Africa continuam entrando na Eu
ropa por meio do contrabando pois eu 

governos ignoram suas próprias leis e deci õ da 
ONlJ para impedir o tráfico que financia as guerra 
na Africa, denunciou uma rede de organizaçõ 
não-governàmentai (O G ). 

Nos último trê anos a Organização das a
ções Unidas (ONU) adotou várias resoluçõ para 
proibir a importação de diamantes explorado em 
beneficio de grupos armado em Angola erra 
Leoa e República Democrática do Congo ou ex
portados indiretamente por esses pai a partir da 
Libéria. Ma egundo estudo realizado obr a In
glaterra Bélgica e Holanda o três pai que ma
nejam o gro so do comércio europeu de diamantes 
o contrabando continua através de aplicação de es
tatísticas inadequadas, esca ez de controle fron
teiriço e recursos humanos insuficientes. • 

Após um auto-exílio na França, desde 1999, após o golpe de 
Estado que o tirou do poder, o ex-presidente da Costa do 
Marfim, Henri Konan Bedie, voltou ao país. Konan Bedie nada 
adiantou sobre o seu futuro político 

O ex-presidente do Gana, Jerry Rawlings, visita um lar de 
órfãos cujos país morreram vítimas de AIDS em Nairóbi, 
capital do Quênia. Em 1999, o presidente queniano, Daniel 
Arap Moí, declarou o estado de desastre nacional pela 
epidemia de AIDS. Raw/ins está desenvolvendo jun!o à 
ONU uma campanha de prevenção da doença na Africa 

Ao centro, o novo presidente do Burundi, Pierre Buyoya, de etnia minoritária 
tutsi, faz uma saudação ao público, erguendo a mão de seu vice-presidente, 
o hutu Domitien Ndayizeye. Junto a eles estão os ministros de seu governo 
de transição, que assumiu no dia 1° de novembro em Bujumbura, dentro 
das negociações para evitar nova guerra civil entre hutus e tutsis. Buyoya e seus 
companheiros do governo interétnico têm a missão de governar o Burundi até 
meados de 2003.Sacudido por golpes nos anos 90, um deles liderado pelo 
próprio Buyoya, que já tinha sido presidente, o Burundi ainda se ressente 
da tragédia da guerra civil, em que morreram dezenas de milhares de pessoas 

Angola 

luanda denuncia terror da Unita 

E m reunião da Comissão das 
Nações Unidas sobre o desar
mamento, em Nova Iorque, o 

diplomata angolano José Paulino da 
Silva classificou como crimes de 
terrorismo os contínuos ataques da 
União Nacional para a Independên
cia Total de Angola (Unita), apoiada 
pelos EUA, contra a população de 
seu país. 

O diplomata apelou aos Estados 
membros da ONU para respeitarem 
as sanções impostas à Unita pelo 
Conselho de Segurança e coopera
rem com o grupo de monitoramento 
das sanções, no âmbito das medidas 
para eliminação do terrorismo. 

Em referência à terceira Confe
rência sobre o Banimento de Minas 
Antipessoal, realizada na Nicarágua, 
José Paulino da Silva disse que con
tribuirá no processo de erradicação 
deste mal. 

Por sua parte, o ministro das Re
lações Exteriores, João Miranda, 
realçou a contribuição do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas em 

relação à imposição de sanções con
tra os rebeldes da Unita. O governo 
angolano continua a defender a ma
nutenção das sanções, até "a ala beli
cista abandonar definitivamente a 
opção da violência e abraçar o cami
nho da paz e reconciliação nacio
nal". As autoridades de Luanda lem
bram que as ações da Unita contra 
populações indefesas e contra a in
fra-estrutura econômica e social de 
Angola se enquadram plenamente no 
conceito de terrorismo. 

A Unita é comandada por Jo
nas Savirnbi e foi criada na fase pré
via à independência, ocorrida em 
1975, para enfrentar o governo de 
Luanda, dirigido pelo Movimento 
Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), de orientação nacionalista 
e socialista. Savimbi recebeu ajuda 
dos EUA, de grupos P,Ortugueses e 
do governo racista da Africa do Sul, 
cujo exército invadiu o território an
golano em 1975. Savimbi foi recebi
do na Casa Branca por Ronald Rea
gan, quando era presidente. • 
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Áustria 

Fronteiras 
orientais 
preocupam UE 

P elo segundo ano consecutivo, 
o ministro do Interior da Áus
tria, Ernst Strasser, reuniu, em 

Salzburgo, cinco ministro~ da mes
ma pasta dos países candidatos a in
tegrantes da União Européia (UE) e 
vizinhos da Áustria. O objetivo é 
discutirem, com alguns jornalistas, 
a cooperação entre a Comissão de 
Bruxelas, os países membros e os 
países candidatos, para melhor ga
rantir a segurança e o controle da 
fronteira exterior da UE, em face da 
criminalidade internacional e da 
imigração clandestina. 

O tema tem sido objeto de 
preocupação constante nos países 
que têm fronteira comum com as 
nações que desejam incorporar-se 
à UE. 

Áustria e Alemanha querem 
evitar imigrantes da Europa Orien
tal. E tentam um acordo que garanta 
sete anos de fronteiras fechadas, an
tes que se autorize a livre circulação 
de pessoas procedentes de novos 
parceiros no interior da União. • 
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Belarus 

Reeleição 
contestada 

O presidente de Belarus (Bielo-Rús
sia), Alexander Lukashenko, reele
geu-se em pleito que a oposição 

considera irregular. As urnas deram a Lu
kashenko 80% dos votos, contra 13% do 
sindicalista Vladimir Gonchárik, líder de 
uma coalisão oposicionista. O líder do Par
tido Liberal Democrático, Serguéi Gaiduké
vich, ficou em terceiro lugar, com pouco 
mais de 2%. O comparecimento às umas foi 
de 82% do eleitorado, composto por 7,2 mi
lhões de pessoas. 

Gonchárik, os partidos que o apóiam e 
os observadores independentes, que se dis
seram privados, em grande medida, do 
acesso às urnas, questionaram os resulta
dos, fazendo acusações de fraude eleitoral. 
Milhares de pessoas participaram de protes
tos nas ruas da capital do país, Minsk. 

Mas não se nega a existência de amplo 
apoio popular a Lukashenko, o que derru
bou as expectativas da oposição, que não 
esperava um resultado tão esmagador. O 
governo de Lukashenko demonstrou gozar 
de um amplo domínio das instituições, cria
das pelo presidente, graças à Constituição 
aprovada em 1996. A vitória eleitoral dá ao 
presidente a chance de permanecer no poder 
por mais cinco anos. Lukashenko é o pri
meiro presidente do país, eleito pela primei-

Ao alto, o presidente Alexander Lukashenko, 
reeleito por maioria esmagadora e disposto 
a manter a política de aproximação 
com a Rússia. Acima, o protesto oposicionista 
contra a reeleição, nas ruas de Minsk 

ra vez em 1994. A oposição, que tem alguns 
líderes vivendo nos EUA, acusa o presiden
te de posturas antidemocráticas. • 

Na Rua Ardoyne, em Belfast, meninas 
e seus pais católicos precisaram 
de proteção policial para chegar 
à escola feminina da Santa Cruz, 
devido às agressões de protestantes, 
num capítulo triste do secular 
confronto entre os dois blocos 
religiosos. Defensores da situação 
de integração com a Inglaterra, 
os protestantes consideraram 
uma provocação a passagem 
das crianças por uma rua do bairro 
de maioria unionista. Os católicos 
buscam a independência da Irlanda 
do Norte, a pequena parte norte 
da ilha irlandesa que não alcançou 
se libertar do jugo inglês há 80 anos 
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Depois das glórias, a volta à aldeia 
natal. Ela é Amy Mbacke Thiam, 
velocista de 24 anos e primeira 

africana a vencer os 400 metros 
no Campeonato Mundial 

de Atletismo, que se realizou este 
ano em Edmonton, no Canadá. 

A senegalesa mereceu recepção 
de heroína, ao desembarcar 

no aeroporto de Dacar 

Minervina de Jesus, mãe do índio Galdino 
Jesus dos Santos, chora no julgamento 
dos assassinos de seu filho, em Brasília. 
Os quatro jovens de classe média foram 
condenados a 14 anos de prisão, por terem 
queimado o índio baiano em 1997, e terão 
liberdade condicional daqui a três anos. 
"A condenação deles é uma vitória para 
nós. As famílias deveriam ter ensinado 
a eles a respeitarem a vida", comentou 
a Índia. "Nunca mais terei meu filho 
de volta. " Galdino teve o corpo embebido 
em álcool e incendiado pelos rapazes, 
quando dormia num ponto de ônibus 

........ 
A maori Patrícia Grace tomou-se o nome 
do momento na Nova Zelândia, seu país. 

Com o livro 'Dogside story', a novelista 
incursiona pelo imaginário de seu povo, 

sobrevivente de uma das epopéias 
da colonização européia na Oceania. 

É um mergulho profundo no mundo maori 
e, ao mesmo tempo, uma reflexão 

que dá à obra significação universal, 
dizem os críticos 

A atriz norte-americana Angelina Jolie (E) tem dura missão pela frente: 
foi nomeada embaixadora honorária do Alto Comissariado da ONU para 
Refugiados, e agora já precisa se preocupar com milhares de deslocados 
afegãos pelos ataques de seu país contra os talibãs. Na foto, ela visita o 
campo de refugiados afegãos de Jalozai, em Peshawar, Paquistão. Angelina 
já vira refugiados na Tanzânia, Serra Leoa e Camboja 
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Rigoberta Menchu 
e Adolfo Perez Esquivei, 

dois laureados com o 
Nobel da Paz por suas 

ações em favor dos 
direitos humanos, 

encontraram-se 
na Guatemala. 

Participaram do 
li Encontro da Juventude 

com Premiados do 
Nobel, iniciativa que 

visa a despertar 
a consciência de 

cidadania naquele país 
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"Rechaçamos a dupla moral que junta a agressão mili
tar com operações humanitárias, mas que resulta na des
truição de casas de milhares de famílias no Afeganistão" 

Os prêmios Nobel da Paz Maircad Corrigan Maguire, 
Adolfo Pérez Esquivei y Rlgobcrta Mcncbú Tum, 

em carta ao novo Nobel da Paz, Kofi Annan, 
secretário-gera/ da ONU 

"Os Estados Unidos fizeram 228 intervenções sem 
mandato da ONU( ... ) Com a ação da CIA, sete milhões de 
homens, mulheres e crianças perderam a vida, apenas entre 
1949 e 1987" 

Joban Galtung. norueguês, especialista 
em questões de conflitos internacionais 

"Queremos extraditar e julgar nos Estados Unidos os 
membros dos grupos colombianos Farc, ELN (ambos de es
querda) e AUC (os esquadrões da morte sustentados por 
Washington), pois estão envolvidos com o narcotráfico e la
vagem de dinheiro" 

Annc Patterson, embaixadora dos EUA 11a Colômbia 
e autora de frases consideradas abusadas e pouco diplomáticas 

"Os governantes dos EUA e da Colômbia carecem de 
autoridade moral para qualificar alguém de terrorista" 

Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia (Farc~. 

"As autoridades norte-americanas falam da maneira 
mais inadequada. Eles nunca transferiram documentos pa
ra nós. Nunca comprovaram nada. (As suspeitas deles) são 
um tiro de pólvora seca" 

José Gregori, ministro da Justiça. 
Irritado com II campanha da Casa Branca para classificar 

Fo; do Iguaçu como centro terrorista, 
o que já comc('a 11 afetar II eco11omi11 da N!gÍl7o, 
bmeada 110 comé1t·io e 1111 turl1wo i11tem11cional 

"Só existem ilações e suspeitas. Nada de concreto foi 
descoberto por enquanto" 

Joa11uim Mesqulla, cle/t,gado-ch(fe 
da Pollc/a Fedl'ral cm Foz do lg11a('t1 

"Tomamos o cuidado de enviar os convites sem envelo
pe, por via das dúvidas" 
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Ali Osmnn, ('///prt·sárlu 11<1 origem tlrabc, 11111 tios //deres 
do 111111•imr11/11 l'az sem Fm11t1•ims, 1111 n1gi11o da '1Hplic1• Fm11t<•ir11, 

ao <·.,plicar q111• t·om•lt/011 o p1widl'11/1• George B11sh 
1111m 1111111 1111111ljht11ç11CJ d,· cm1/i'11f1•mlwç11tJ 1·m Foz do Iguaçu 

"É necessário aplicar o direito Internacional e com
prometer a comunidade internacional com o objetivo de 
estabelecer o respeito recíproco e a segurança de todos 
os povos da região" 

Papa João Paulo II, ao receber 
o presidente palestino Yasser Arafat no Vaticano 

"Um milhão de crianças inocentes estão morrendo 
neste instante em que falamos, morrem no Iraque sem 
terem qualquer culpa. Apesar disso, não conseguimos 
ouvir qualquer denúncia contra tal situação. Mas, quan
do a espada caiu sobre a América, a hipocrisia levantou 
a cabeça para gemer pelos assassinos que jogam com o 
sangue, a honra e os lugares santos dos muçulmanos" 

Osama Bin Laden, guerrilheiro islâmico 

"Se ele só fizer propaganda, não vamos transmitir a 
entrevista" 

Walter lsaacson, presidente da rede de CNN, admitindo censurar 
a entrevista solicitada a Osama Bi11 laden e confirmando 

a submissão da imprensa norte-americana à linha patriótica 
definida pelo Pentágono para a cobertura da guerra 

"Os policiais têm agido sem a menor investigação" 
Abmed Knfil Cbamz, denunciando perseguições à comunidade 

árabe de Ciudad dei Este, no Paraguai, vítima de de111Íncias 
infundadas de envolvimento com o terrorismo 

"O presidente determinou que não fosse dada solução 
temporária, mas definitiva para a dívida dos agricultores" 

Pedro Malao. ministro da Fazenda, sobre o pa,r:e/amento facilitado 
da dívida de/,~ bilhões de reais dos agroempresários 

"Não tem lógica um candidato com cerca de 20% dos vo
tos (Roseana Sarney) ser vice de um com 3,4% (José Serra)" 

Agripiuo Maia, senador (PFL-RN), 
ao comentar a pesquisa da Confederação Nacional de Transportes 

"A liberalização comercial contribuiu para a degrada
ção das economias de muitos países em desenvolvimento, 
porque os expôs à incerteza dos mercados internacionais" 

Joseph Stiglitz. Nohl'I de Economia em 2001 

"Mudar o modelo desagradaria o FMI. Se mantido, o 
país não cresce" 

Thomas Skidmore. brasilianista 



Procópio Mi11eiro 

s SEGUIDAS SEMANAS DB bom
bardeios contra pretensos al
vos talibãs no Afeganistão já 
tinham resultado em mais de 
mil mortes de civis ainda em 

outubro, além do êxodo de dezenas de milhares 
de pessoas em direção ao países vizinhos espe
cialmente o Paquistão. Em 13 de novembro 
com a retirada talibã para o sul, a Aliança orte 
pôde entrar sem combates em Cabul o que 
determina uma nova situação na guerra e deve 
levar a mais intensas ações terrestres e ao 
emprego de táticas de guerrilha. 

Os bombardeios estratégicos dos EUA fo
ram complementados por meticuloso programa 
de propaganda em torno do que se batizou de 
biaterrarismo, com a disseminação de envelo
pes com bacilos de antraz, remetidos na maioria 
dos casos do sul dos EUA, para órgãos do go
verno e veículos de comunicação, o que garan
tiu intensa repercussão. 

Um dos incidentes curiosos dessa chamada 
campanha bioterrorista, que se quis atribuir ini
cialmente a grupos muçulmanos, deu-se no Rio 
de Janeiro, com o recebimento de uma carta pe
la sucursal do jornal norte-americano The New 
York Times. O envelope, enviado dos Estados 
Unidos, foi considerado suspeito pelo corres
pondente do jornal e entregue às autoridades pa
ra exame. Especialistas da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) constataram nada existir de peri
goso no envelope e o resultado foi anunciado 
oficialmente com a presença do próprio minis
tro da Saúde, José Serra. Estranhamente, o cor
respondente do jornal norte-americano emitiu 
um comunicado cheio de irritação, chamando de 
circo o desmentido oficial de que houvesse 
qualquer indício de contaminação no material 
enviado pela sucursal. Entre os seus argumen
tos, o de que a opinião pública brasileira não de
veria ter sido informada da análise da Fiocruz, 
como se interessasse apenas que as autoridades 
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Os bombardeios contra os afegãos espalham seus 
efeitos também pelo resto do Terceiro Mundo, 
compelido a seguir a doutrina Bush de antiterror, 
a qual toma criminosas as divergências 
com o poder e procura obrigar os governos 
a facilitar a ação dos agentes policiais e secretos 
dos Estados Unidos. A suspeita disseminação 
de cartas com bacilos de carbúnculo resulta 
em mobilização emocional da opinião pública. 
A entrada da Aliança do Norte em Cabul e o recuo 
estratégico talibã intensificarão a guerra terrestre 



Protestos contra a destruição e mortes 
provocadas pelos bombardeios 
continuam pelo mundo. Após um dia 
de intensos bombardeios sobre Cabul, 
tropas da oposição entraram na capital, 
em 13 de novembro, sem encontrar 
resistência, pois os talibãs haviam 
se retirado em direção a Kandahar. 
Um dos atos simbólicos da mudança 
de domínio na capital foi o corte de 
barbas, para significar que os costumes 
serão mais liberais. As mulheres foram 
dispensadas da burka. Mas ações de 
vingança e pilhagens já levaram a ONU 
a manifestar preocupação com o poder 
da Aliança do Norte 
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tomassem conhecimento de uma corres
pondência suspeita no Rio de Janeiro. 

Reativação 
dos subterrâneos 
George W. Bush vem surpreendendo 

o mundo com sua belicosidade. Em dez 
meses de mandato, intensificou um bom
bardeio gratuito contra o Iraque como 
uma espécie de saudação de po se e ago
ra com a II Guerra do Afegani tão talvez 
tenha lançado os EUA no mesmo atoleiro 
em que os soviéticos penaram por dez 
anos. Sua diplomacia de guerra destacou
se ainda em aprofundar a cri e do Oriente 
Médio ao dar permis ão para que I rael 
agredisse os palestinos com inteira liber
dade. Ariel Sharon esmerou-se nas provo
cações e, na prática, passou a exigir uma 
espécie de rendição incondicional da Au
toridade acional Palestina. 

a América Latina, o governo Bush 
vem aumentando as pres ões para que os 
governos admitam a livre ação de seus 
agentes da CIA e do FBI criando até mal
estar em algumas autoridades. o Brasi~ 
o ministro José Gregori chegou a criticar 
esse comportamento. Queixou-se de pres
sões também o ministro da Segurança Ins
titucional, general Alberto Cardoso. 

No caso colombiano, o processo de 
paz foi atropelado pelo reforço dado às 
ações subterrâneas que deixam os grupos 
paramilitares com mão livre para agir. As 
negociações entre forças guerrilheiras e o 
presidente Andrés Pastrana enfrentaram 
muitos contratempos, enquanto se intensi
ficava a ajuda militar norte-americana atra
vés do Plano Colômbia, cujo objetivo é ba
sicamente o de impedir que as forças insur
gentes alterem o quadro político do país. O 
Departamento de Estado de Bush desco
nhece o caráter de guerra civil na Colômbia 
e considera os grupos guerrilheiros como 
terroristas. E como se sabe, segundo a dou
trina Bush, todo grupo ou país apontado 
como terrorista passa a ser alvo militar au
tomático do -Pentágono. Intensificaram-se 
as pressões de Washington para envolver 
os vizinhos da Colômbia, especialmente o 

Brasil em nome da luta antiterrori ta con
tra a guerrilha interna de caráter hi torica
mente revolucionário e antiimperiali ta. 

Outra tentativa de expan ao militar 
dos EUA envolve a trê fronteiras - Bra-
il Argentina e Paraguai - com de taque 

para a cidade de Foz do Iguaçu Puerto 
Iguazu e Ciudad dei Este. A exten a e pa
cífica colônia árabe dedicada ao comér-
cio tá na ba da in i t nt u peita 
ianqu d que ali pululam célula terro-
ri ta o que ju tificaria que autoridade 
do três pai libera em a ação de agen-
t da CIA e do FBI naquela área. 

lnfom1açõ vindas daquela região 
afirmam que está ocorrendo uma verda
deira inva ão de agentes ecretos estran
geiro inclu ive do Mo sad israelense,. 
criando um clima de pressão psicológica 
em toda a área. As notícias estampadas na 
grande imprensa e de origem não clara
mente identificada sempre abusam da lin
guagem vaga - "suspeita-se", "haveria cé
lulas", 'presume-se que". As autoridades 
brasileiras, quando se pronunciam sobre a 
questão, sempre frisam que as suspeitas 
não se confirmam. Os agentes estrangei
ros, porém, já estão por lá. 

Criminalização 
A restauração de um clima caracterís

tico da Guerra Fria explicita a sobreposi
ção dos interesses estratégicos dos EUA 
aos direitos e soberania dos demais países. 
A própria ONU tem sido seguidamente 
atropelada pelas vontades da Casa Branca. 

Por muitas décadas, a suposta ameaça 
comunista Levou a Casa Branca a fazer e 
desfazer governos e a ignorar projetos na
cionais por todo o Terceiro Mundo. O con
ceito mobilizador era o da segurança na
cional, sob cujo impulso setores nacionais, 
particularmente os militares e o empresa
riado, eram Levados a violar as constitui
ções de seus países e a assumir ou susten
tar governos repressores de seus próprios 
povos. O extremismo político combinava
se com práticas econômicas e financeiras 
concessivas aos interesses externos. 

As semanas que se passaram desde a 

Técnico examina pó suspeito de conter 
antraz, nos EUA. Criar o pânico parece 
integrar a política de Bush 

derrubada das torres de Nova Iorque e de 
uma ala do Pentágono, em Washington, 
valeram por anos de Guerra Fria. Assim, o 
Afeganistão continua sob bombas, sem 
que até hoje se tenha provado o envolvi
mento de Osama bin Laden ou do regime 
talibã nos atentados. Ao mesmo tempo, 
insinua-se, dia sim, dia não, que "outros 
países terroristas" serão logo atacados 
sem declaração de guerra, para que seus 
governos sejam derrubados. 

Ao que parece, para apoiar essa vi
são, instalou-se no mundo todo o terror 
psicológico de uma guerra bacteriológica 
- terror promovido através de cartas sus
peitas, cujo objetivo parece ser apenas o 
de criar e disseminar um pânico que refor -
ça a propaganda norte-americana. Ainda 
por cima, Bush revigorou uma desmorali
zada CIA, ao devolver-lhe o direito de 
matar adversários e promover atentados a 
favor dos Estados Unidos, como na época 
da Guerra Fria, e já lhe encomendou a ca
beça de Bin Laden. 

Todo esse quadro revela uma guerra 
imperial, com nuances de domínio econô
mico, o que começa a inquietar os aliados 
europeus e a multiplicar críticas, resistên
cias e oposição ao "modelo Bush" de se 
comportar na cena internacional. • 
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L 
000 APÓ TER ASSUMIDO A PRE· 
SIDêNCIA DOS ESTADO UNIDO , 

George W~ Bush retir?u-se da~ 
conversaçoes que visavam a 
ampliação do tratado interna

cional de 1972 sobre proibição de armas 
biológicas. Sabe-se, agora, que os Esta
dos Unidos estão criando armas bacterio
lógicas de grande poder mortífero. 

Este programa secreto começou a ser 
executado, ilegalmente, ainda no governo 
de Bill Clinton. A ampliação do tratado 
contra as armas biológicas obrigaria o 
Pentágono a abrir os seus laboratórios a 
equipes de observadores estrangeiros - o 
que a cúpula militar dos EUA considerou 
inaceitável, enquanto lançavam os inspe
tores da ONU contra os supostos laborató
rios de Saddam Hussein. 

O jornal The New York Times infor
mou que Bush tem o propósito de expandir 
programas biológicos voltados para fins bé
licos. Outro objetivo é a manipulação gené
tica da bactéria que causa o antraz ou car
búnculo, para aumentar o seu poder letal. 

O tratado contra armas biológicas, de 
1972, proíbe a produção dessa bactéria, 
mas os advogados da Casa Branca alegam 
que o antraz norte-americano é manipula
do com propósitos defensivos e com a in
tenção de desenvolver vacinas para as tro
pas estadunidenses, exceção contemplada 
no texto do tratado. O próprio Congresso 

CWNOS 2J6 

,. 
apoia guerra 
eriológica 

dos EUA desconhecia esses laboratórios e 
Clinton viveu oito anos na Casa Branca 
sem saber o que faziam seus militares. 

Segundo a reportagem do jornal nova
iorquino, o Pentágono limitou-se a indagar 
dos advogados do Departamento de Defesa 
se esse programa viola as leis internacio
nais sobre a matéria. Os advogados respon
deram que, embora no limite, trata-se de al
go legal. O Pentágono, então, passou a tra
balhar no programa sem dar qualquer satis
fação à Casa Branca ou à comissão corres
pondente do Congresso norte-americano. 

Os chefes militares alegam que se tra
ta de plano de custo muito baixo e de pe
quena escala, o que dispensaria o aviso aos 
políticos. Vários integrantes da administra
ção democrata se declararam atônitos ao 
tomarem conhecimento da existência de 
um programa bacteriológico desconhecido 
do ex-presidente Bill Clinton, então chefe 
supremo das Forças Armadas dos EUA. 

Fábrica de germes 
A bactéria do antraz foi trabalhada 

por cientistas soviéticos durante a Guerra 
Fria. O Pentágono disse que precisa de 
exemplares muito potentes da bactéria, a 
fim de comprovar se a vacina inoculada 
atualmente em todos os soldados norte
americanos é eficaz. A do antraz não é. 
Mas se trata do único programa em mar
cha. Existe outro programa, denominado 
Visão Clara, em andamento na CIA e qua
se em fase de conclusão, no qual foi cons
truída a réplica de uma minibomba bacte
riológica de desenho soviético. 

A minibomba emite, ao explodir, 
uma nuvem de gern1es mortais e, segundo 

a CIA, alguns modelos pertencentes à ex
tinta União Soviética poderiam estar sen
do vendidos no mercado negro internacio
nal. A agência de espionagem norte-ame
ricana tentou conseguir uma dessas ar
mas, mas não conseguiu. Decidiu, por is
so, fabricar uma réplica. 

Um terceiro projeto, desenvolvido no 
deserto de Nevada, consiste em uma fá
brica de germes. O Pentágono alega que 
queria comprovar se poderia ser instalada 
uma verdadeira fábrica de armamentos 
bacteriológicos, a partir de materiais dis
poníveis no mercado e ao alcance de qual
quer comprador. Um porta-voz militar de
clarou que o ensaio havia demonstrado 
que qualquer país ou organização terroris
ta poderia dotar-se de um arsenal para a 
guerra bacteriológica, embora cientistas 
responsáveis destaquem que manipular 
bactérias com objetivos militares é coisa 
apenas de grande potência e não de países 
periféricos, devido à sofisticação tecnoló
gica necessária. 

Um porta-voz da Casa Branca decla
rou que todos os projetos em desenvolvi
mento hoje se ajustam às exigências do 
tratado internacional sobre proibição de 
armas biológicas, firmado em 1972. "O 
presidente George W. Bush quer obter im
portantes elementos de defesa contra toda 
a gama de ameaças bacteriológicas." 

É de se perguntar, à moda do humo
rista: a Casa Branca precisa de bactérias 
turbinadas de antraz e de outros germes 
mortais para se protegerem de bioterroris
tas ou precisam turbinar notícias sobre 
bioterroristas para justificarem seus labo
ratórios secretos, capazes de espalhar pes
tes mundo afora? (Álvaro Queiroz) • 
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Osama bin Laden, 
Afeganistão e petróleo 
A família Bush notabílizou-se por fazer guerras e envolver-se em negócios do petróleo. 
O ataque infinito contra o Afeganistão seria a união dessas duas pref erêncías? Um 
estrategista militar dos próprios Estados Unidos parece confirmar a possíbilidade 

Álvaro Queiroz 

' 'P 
OR QUE O AFEGA ISTÃO? 

Nova Região E tratégi
ca: Petróleo e Gás atu-
ra! no Mar Cáspio e na 
Ásia Central . Esse titu

lo, muito sugestivo no atual cenário da po
lítica internacional, encima um texto de 
autoria do tenente-coronel do exército dos 
Estados Unidos, Lester W. Grau, publica
do na Revista Militar do Exército, edição 
número 72 (março-abril de 1998) e levado 
ao ar pela Rádio Nova, em setembro últi
mo, dias depois dos ataques a Washington 
e Nova Iorque. 

O trabalho de Lester Grau reúne da
do e informaçõe que podem contribuir. 
para melhor elucidação do verdadeiro 
propósito da "aliança antiterrorista" que 
e esconde por detrás da agressão norte

americana ao Afeganistão, com a fachada 
de 'caça' a Osama Bin Laden , que pode
ria estar sob proteção, tanto no Afeganis
tão quanto em qualquer outro país de po
pulação com significativo peso de muçul
manos. Oferece, por outra parte, elemen
tos que nos permitem uma visão mais cla
ra das alterações que se desenham na 
geoeconomia e na geopolítica do petróleo. 

Embora o governo norte-americano 
insista em atribuir a Osama Bin Laden a 

autoria intelectual dos atentados de 11 de 
setembro, nada, pelo menos até agora, nos 
autoriza a dar crédito à versão particular 
do presidente Bush, uma vez que as "pro
vas" constantes do documento apressada
mente divulgado pelo primeiro-ministro 
da Grã-Bretanha, Tony Blair, são muito 
inconsistentes. Por essa razão viram-se re
legadas a significativo esquecimento em 
todo o mundo no breve transcurso de me
nos de uma semana. Ou as investigações 
foram superficiais e por isso mesmo o seu 
produto ficou reduzido a frágeis indícios, 
devido à urgência de uma satisfação do 
governo ao povo traumatizado, ou Bin 
Laden não passa de um bode expiatório a 

Bush (E) assina em 26/10 lei que amplia ação 
policial contra suspeitos. Abaixo, buraco 
causado por bomba perto da Cabul. Na 
página ao lado, tropas e refugiados aguardam 
licença para entrar na capital e populares 
olham corpos de prisioneiros talibãs 
executados pelas tropas da Aliança do Norte 



encobrir os verdadeiros inspiradores da 
tragédia. Faltam elementos consistentes 
para uma definição mais clara do papel -
ou dos papéis - de Laden em todos esses 
episódios. Só o tempo se incumbirá de 
apontar quem é quem nos bastidores da 
tragédia que comoveu o mundo. 

Criar um inimigo 
A índole do governo Bush ganhou 

evidência na ordem para o bombardeio 
do Iraque, seu primeiro ato espetacular de 
política externa. Seguiram-se provoca
ções à China, que culminaram na queda 
do caça chinês depois do choque com um 
equipamento de espionagem dos EUA na 
ilha de Hanai e a decisão de construir o 
escudo antimíssil, num claro desafio ao 
mundo e, em particular, aos russos, 
acompanhada do propósito de denúncia 
do Tratado sobre a Eliminação de Armas 
de Destruição em Massa, do qual Rússia 
e EUA são signatários. Bush, de fato, 
queria criar um clima de guerra fria, para 
justificar uma nova corrida armamentista 
e, com isso, reativar o complexo indus
trial-militar, parceiro da indústria petrolí
fera no financiamento da sua campanha 
eleitoral. 

Dos atentados a Nova Iorque e Wa
shington, surgiu, afinal, o inimigo tão de
sejado: o terrorismo, ao qual se emprestou 
imediatamente a face de Osama Bin La
den, que iria justificar a montagem do tea
tro de operações no Afeganistão e a alian
ça dos EUA com as principais potências 
ocidentais, além da Rússia e do Japão. 
Um dado sobressai - e não se trata de me
ra coincidência - no trabalho do tenente-

coronel Lester W. Grau: todos os países 
envolvidos nessa aventura bélica contra o 
Afeganistão têm interesses no petróleo do 
Mar Cáspio e da Ásia Central. 

O Afeganistão é um país da Ásia que 
tem fronteiras com o Irã, a oeste; com o 
Paquistão, ao sul e leste; com a China, ao 
nordeste; e, ao norte, com o Turcomenis
tão, Uzbequistão e Tadjiquistão. Anos de
pois da guerra com a extinta União Sovié
tica, da qual os afegãos saíram vitoriosos, 
os talebãs, milícia estudantil fundamenta
lista, tomaram o poder em 1996 e instau
raram um Estado islâmico, antiocidental, 
por isso mesmo condenado pela comuni
dade internacional. 

Devido à sua localização estratégica, 
o Afeganistão é precioso espaço de passa
gem de que as potências ocidentais cogi
tam como alternativa para o transporte de 
petróleo e do gás natural do Mar Cáspio e 
da Ásia Central, através de oleodutos e 
~asodutos, até os l!lercados do Ocidente .. 
E exatamente na Asia Central e no Mar 
Cáspio onde se concentra a terceira entre 
as maiores jazidas de óleo e gás do mun
do. É considerada como a grande alterna
tiva ao petróleo do Oriente Médio, face à 
tendência ao agravamento do conflito que 
envolve Israel e os palestinos e à instabili
dade política nos países da região, cujos 
regimes (ditatoriais) têm o aval dos Esta
dos Unidos. 

Já em atividade na bacia do Cáspio e 
na Ásia Central, através de volumosos in
vestimentos de suas empresas petrolífe
ras, as grandes potências ocidentais têm, 
hoje, interesses convergentes com os dos 
países onde se localizam os depósitos de 
óleo e gás. Estes, possuidores da riqueza 

em seu subsolo; aqueles, donos dos recur
sos financeiros e tecnológicos para os in
vestimentos necessários 

Riqueza cobiçada 
No trabalho preparado para a Revista 

Militar do Exército, dos EUA, o tenente
coronel Lester W. Grau analisa o predo
mínio futuro da região do Mar Cáspio é da 
Ásia Central como fonte de produção de 
petróleo e gás. Explica, ao mesmo tempo, 
as vantagens e desvantagens das várias ro
tas estudadas e sugeridas para o transporte 
desses produtos para os mercados consu
midores, destacadamente do Ocidente. 

"Os dias de petróleo barato ainda 
continuam ... possivelmente", diz Lester 
Grau, para, em seguida, destacar a Vene
zuela e o Golfo Pérsico como as fontes 
principais de abastecimento dos Estados 
Unidos; e o Golfo Pérsico e o Mar do 
Norte, como supridores dos países euro
peus. Esta situação poderá mudar, devido 
à existência de reservas de petróleo e gás 
na região do Mar Cáspio e na Ásia Cen
tral, maiores que as reservas do Irã e do 



Ao alto, o casco de um míssil e o que restou de uma família e de sua casa, em Cabul. Acima, Museu 
da Guerra do Vietnã, em Hanói, exibe os diversos tipos de bombas lançados sobre o país pelos EUA, 
nos anos 60 e 70. Na outra página, médico socorre criança atingida por explosivos norte-americanos, 
na aldeia de Chaman, na divisa do Afeganistão com o Paquistão 
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Iraque. Na região euro-asiática, já estão 
instaladas grandes empresas petrolíferas 
do Ocidente que, até agora, fecharam con
tratos no valor de dezenas de bilhões de 
dólares, destacando-se companhias norte
americanas que representam interesses 
nacionais dos Estados Unidos. 

Geólogos especializados afirmam que 
até agora já descobriram 17 bilhões de bar
ris de petróleo no Mar Cáspio, o equivalen
te à quantidade do produto dos campos do 

Mar do Norte e a pouco menos de um terço 
do petróleo da Venezuela. Estimativas mais 
atuais indicam que, além dos gigantescos 
depósitos de gás natural, a baía do Cáspio 
abriga jazidas com cerca de 200 bilhões de 
barris de óleo avaliados em cerca de quatro 
bilhões de dólares aos preços de mercado 
de 1998. Tais jazidas, calcula Lester Grau, 
são suficientes para atender à demanda dos 
Estados Unidos durante um período de pe
lo menos 30 anos. 

Com o colapso da União Soviética, a 
região do Cáspio assume importância glo
bal inteiramente nova, se se considerar 
que as reservas totais de petróleo existen
tes no litoral, distribuídas entre Irã, Kaza
quistão, Azerbaijão, Turcomenistão e 
Rússia são de 25 bilhões de toneladas mé
tricas, ou 15% do total das reservas petro
líferas do mundo. Quanto ao gás natural, 
as reservas correspondem a 50% . 

Os depósitos de petróleo e gás do 
Mar Cáspio, no entanto, não são os únicos 
da região. No deserto de Karakum, no 
Turcomenistão, está localizada a terceira 
maior reserva de gás do mundo, aproxi
madamente três trilhões de metros cúbi
cos, e seis bilhões de barris de petróleo. 
Outros campos de gás e óleo nos países 
vizinhos do Usbequistão, Kasaquistão, 
Tajiquistão e Kirguistão ampliam as po
tenciais reservas de energia barata à dis
posição dos países não produtores e tam
bém estão atraindo investidores do exte
rior. Pesquisas mais recentes revelam a 
existência de reservas importantes nas 
áreas abandonadas do Cáspio que podem 
promover o bem-estar e a independência 
econômica dos cinco países limítrofes -
Rússia, Azerbaijão, Irã, Turcomenistão e 
Cazaquistão. 

Mas os beneficios de toda essa rique
za - observa Lester Grau - têm um preço: 
dependem de volumosos recursos finan
ceiros para investimentos em perfuração 
e na exploração dos depósitos localizados 
em áreas remotas e de dificil acesso; para 
a separação das substâncias contaminado-
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ras na faixa oriental; para vencer as altas 
pressões geográficas e estabelecer a pres
são necessária à extração do petróleo dos 
campos abandonados prematuramente. 
Finalmente, investimentos no transporte 
do produto para os mercados consumido
res. Devido à desistência da URSS de de
senvolver as tecnologias adequadas à so
lução de todos esses problemas, hoje, a 
chave para a região está nos recursos fi
nanceiros e tecnológicos do Ocidente. De 
acordo com analistas especializados, se as 
companhias petrolíferas do Ocidente con
seguirem firmar os acordos necessários 
para o início da produção nos campos do 
Mar Cáspio, Ásia Central e Rússia, já no 
ano de 201 O poderão extrair quase cinco 
milhões de barris/dia para comercializa
ção no mercado livre. 

, 
Interesses na Asia 
As exportações de petróleo e gás na

tural do Mar Cáspio e da Ásia Central -
prevê Lester Grau - poderão igualar-se às 
do Golfo Pérsico no transcurso dos próxi
mos 10/15 anos. Atualmente, os Estados 
Unidos consideram a região do Golfo Pér
sico de vital importância, mas os interes
ses estratégicos globais norte-americanos 
são elementos reveladores de que a região 
do Mar Cáspio também é de interesse vi
tal para a sua economia. 

Dessa forma, os EUA deveriam ana
lisar melhor as suas relações com a Rús
sia, Irã, Turquia e os demais países da re
gião. O desenvolvimento de uma nova 
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fonte de energia a custos baixos serve co
mo alternativa em momentos de tensão e 
crise. Numa situação em que uma potên
cia "delinqüente" feche o estreito de Or
muz, ou decida por uma redução da pro
dução global de petróleo (uma referência 
à Opep ), a nova região (Mar Cáspio) ofe
rece alternativa às opções de conflito ar
mado e rendição diplomática. Mas os paí
ses ocidentais não acessariam facilmente 
essas novas fontes e teriam de enfrentar 
novas inquietações no âmbito da seguran
ça, que apontariam para a reformulação 
dos planos militares. 

A presença dos Estados Unidos na 
região poderá trazer-lhes benefícios. Até 
agora, porém, os esforços empreendidos 
pelos norte-americanos para se fazerem 
presentes têm sido não mais do que espe
taculares, mas dificilmente serão manti
dos. Em setembro de 1997, por exemplo, 
500 soldados da 82ª Divisão de Pára-Que
distas voaram 12.500 quilômetros em 19 
horas para realizarem um exercício de pá
ra-quedismo no Cazaquistão. O general 
John J. Sheehan, do Corpo de Infantaria 
da Marinha e então comandante-em-chefe 
do Comando do Atlântico, dirigiu· o lança
mento. 

Embora os pára-quedistas estivessem 
envolvidos em um exercício regional de 
manutenção da paz, do qual também par
ticiparam elementos do Cazaquistão, Uz
bequistão, Quirguistão, Geórgia, Letônia, 
Turquia e Rússia, muitos observadores re
gionais interpretaram a participação dos 
EUA como simples publicidade da capa-

cidade de projeção da potência norte-ame
ricana. O general Sheehan chegou a co
mentar: "Suponho que a mensagem é que 
não existe país nenhum na Terra ao qual 
não possamos chegar." De qualquer for
ma, fica a dúvida: "Podem os EUA man
ter uma presença significativa naquela re
gião em situação de crise ou de conflito 
real? " - indaga o tenente-coronel Grau. 

"Uma ponte aérea num teatro de ope
rações pouco desenvolvido, a uma distân
cia de milhares de quilômetros das exi
gências logísticas, não constitui projeção 
de potência, tampouco é possível afirmar 
que uns 500 pára-quedistas compreendem 
uma força operacional. Na eventualidade 
de os Estados Unidos se envolverem mais 
na região, deveriam começar o seu com
prometimento com esforços de assessoria 
e assistência voltados para promover a es
tabilidade regional. Existem nações e po
derosos grupos financeiros na região, bem 
como nações e grupos de necessitados, 
que, inevitavelmente, desejarão apostar na 
riqueza potencial dos endinheirados. Es
pera-se que o êxito comercial se traduza 
em bem-estar nacional e regional ( embora 
só em casos raros a riqueza obtida através 
da exploração do petróleo produza tais be
nefícios), pois só assim a região poderá 
assegurar o trânsito seguro do petróleo e 
do gás natural sem interferências exter
nas. Se os Estados Unidos querem estabe
lecer uma presença forte na área do Cás
pio, terão de adotar as medidas necessá
rias à implantação de uma infra-estrutura 
logística adequada. É um passo significa
tivo, mas de elevado custo, que exige in
vestimentos de capital político doméstico 
e internacional; a aprovação dos países 
anfitriões, urna clara visão dos futuros in
teresses estratégicos dos Estados Unidos e 
a construção, abastecimento e manuten
ção de uma nova base no ultramar", acres
centa Grau. 

Onze empresas dos Estados Unidos, 
24 de outros países ocidentais e duas rus
sas estão envolvidas no desenvolvimento 
de 40 projetos, que contemplam investi
mentos totais de 100 bilhões de dólares no 
Cazaquistão e no Azerbaijão. Algumas 
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Protestos pelo mundo: italianos condenam a guerra; 
a refugiada na Indonésia culpa a ONU pelo sofrimen
to, e os sudaneses, que já foram bombardeados 
pelos EUA uma vez, dão apoio a Bin Laden 
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delas inclusive a Exxon a Amoco a Mo
bil e a Chevron e tão negociando contra
tos adicionai e comprometida com pro
jeto de exploraçao e produção além de 
e tarem parti ipando da con trução de 
oleoduto do de envolvimento da infra
estrutura e restauração ambiental. 

O inv tim nto d empresas ig-
nificam egundo o t nente-coronel Lester 
Grau, uma fonte d renda ub tancial para 
os paí do Tran cáu aso da Á ia Central 
durante os próximo 15 a 20 ano uma vez 
qu a rqieuza petrolífera certamente vai 
atrair outras emp acidentai . 

Corte Suprema do E tado Uni
do , lembra o autor do trabalho determi
nou que uma corporação estadunidense 
tem o mesmo direitos que os indivíduos. 
norte-americanos de acordo com as dis
po ições da 14ª Emenda à Constituição. 
Daí os EUA empreenderem ações, quan
do necessárias em qualquer região do 
mundo onde se estabeleçam empresas ori
ginárias do país, cujos direitos possam es
tar sob ameaças. 

Mas, atualmente, diante da presença 
de empresas transnacionais e multinacio
nais em todas as partes do mundo, resulta 
complicado identificar o que é ou não 
uma empresa norte-americana. Trata-se 
de uma questão de interpretação. Em todo 
caso, muitos interesses comerciais aca
bam por identificar-se com interesses go
vernamentais e, por extensão, interesses 
militares. 

Os riscos que correm as empresas es
trangeiras nos países da região incluem 
uma série de incógnitas. Existe a ameaça 
de nacionalização e há o papel desempe-· 
nhado pela Rússia nos assuntos dos ex-in
tegrantes da URSS. Conta ainda a divisão 
definitiva dos recursos do Mar Cáspio en
tre a Rússia, o Irã, o Azerbaijão, o Casa
quistão e Turcomenistão. Deve-se analisar 
também o futuro das relações entre o Irã e 
os EUA e seu impacto na produção e dis
tribuição de energia, além das conseqüên
cias das negociações entre os países oci
dentais e o Japão no comportamento do 
Irã, independentemente dos interesses das 
companhias petrolíferas estadunidenses. 

Segurança 
dos oleodutos 

Le ter Grau destaca os cu tos como 
o principais fatores no desenvolvimento 
da indú tria petrolífera e na decisão do 
apoio à con trução de oleodutos e gasodu
to para o transporte do petróleo e do gás 
natural. Até 1997, o petróleo podia ser 
comprado a bom preço, o que inviabiliza
va a execução dos vários projetos de oleo
dutos, uma vez mantidos os preços do 
produto em níveis tão baixos no mercado 
internacional. 

No entanto em março de 1998 - re
corda o militar -, os três mais importan
tes produtores provocaram uma subida 
artificial dos preços ao reduzirem a ofer
ta em até dois milhões de barris/dia. Com 
a adoção generalizada dessa decisão pe
los demais produtores, o aumento dos 
preços aproximou-se dos 20% em apenas 
um dia. 

Com os preços mais elevados, abri
ram-se as portas para o incremento da 
produção no Mar Cáspio e, ao mesmo 
tempo, criaram-se estímulos para a reto
mada da exploração de alguns campos 
marginais abandonados. É pouco prová
vel, todavia, que os produtores, aí incluí
dos os filiados à Opep, possam sustentar 
por muito tempo a redução voluntária da 
produção. 

A segurança dos oleodutos é o maior 
fator de inquietação no futuro imediato 
das exportações do petróleo da Ásia Cen
tral, região politicamente muito instável. 
A maior parte das rotas propostas exige 
traçados que atravessam zonas de confli
tos, recentes ou atualmente em desenvol
vimento. Quem poderá garantir a seguran
ça dos oleodutos, e a que preço?, pergunta 
Lester Grau. 

Em reuniões da Companhia de Ope
rações Internacionais do Azerbaijão com 
os líderes da Chechênia - relata -, estes 
últimos vetaram o fluxo de petróleo atra
vés de qualquer oleoduto que passasse pe
lo Transcáucaso, pela Chechênia ou pela 
Geórgia, a menos que se lhes concedesse 
a participação no consórcio. • 
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Diego Garcia, a ... 1 

... se proibida 
dos EUA no ocea o Índico 

Edouard Bailby 

D 
IARIAMENTE BOMBARDEIROS 

B-52 decolam de Diego Gar
cia no oceano Índico para ata
car objetivos no Afeganistão. 
Nesse atol de coqueiros, a 

1.800 km da costa africana, os Estados 
Unidos possuem a maior base aeronava! do 
mundo. Navios de guerra carregados de 
tanques e mísseis, submarinos nucleares e 
aviões de todo tipo estão ao abrigo dos 
olhares indiscretos. Os últimos habitantes 
foram expulsos em 1973 e até hoje só um 
jornalista, Simon Winchester, do semaná
rio The Sunday Telegraph, de Londres, 
conseguiu burlar a vigilância dos militares 
chegando num iate como se fosse turista. 
Pem1aneceu apenas algumas horas antes de 
ser convidado a ir embora imediatamente. 

O atol de Diego Garcia pertence ofi
cialmente ao Território Britânico do Oce
ano Índico, constituído de ilhas entre a 
Ásia e a África. Por quê? Quando a ilha 
Maurício ( 1,3 milhão de habitantes), colo
nizada pelos ingleses durante mais de 150 
anos, conquistou a sua independência em 
1968, ela reivindicou meia dúzia de ilhas 
no oceano Indico que lhe pertencem de di
reito, inclusive Diego Garcia. Três anos 
antes, no entanto, o governo de Sua Gra
ciosa Majestade resolvera dar-lhes um es
tatuto separado para proteger os interesses 
geoestratégicos do Reino Unido numa re
gião da maior importância. A França usou 
do mesmo método no arquipélago dos Co
mores, independente desde 1978, conse
guindo que a ilha de Mayotte ( 131 mil ha
bitantes), também no oceano Indico, per
manecesse sob a sua soberania. 

Foi em fevereiro de 1964 que a histó
ria de Diego Garcia começou. Nessa data 
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estadunidenses e britânicos se 
reuniram secretamente em 
Londres para estudar a possibi
lidade de instalar uma base se
gura no oceano Índico. O pre
sidente Lyndon Johnson estava 
decidido a intensificar a guerra 
no Vietnã e precisava de uma 
base de apoio operacional. 
Nessa época viviam no arqui
pélago dos Chagos, incluindo o 
pequeno atol de Coqueiros, 
1.600 habitantes, em sua maio
ria negros, que tinham a nacio
nalidade britânica. 

Interessada, a delegação 
estadunidense exigiu que todos 
fossem deportados para a ilha 
Maurício antes de assinarem 

Bases militares: política em expansão. Nos últimos anos, os 
EUA pressionam também os países /atino-americanos a aceitar 
tropas estadunidenses em seus territórios 

um acordo. Dito e feito. No ano seguinte o 
governo de Londres votou várias leis proi
bindo que qualquer cidadão pudesse viver 
em Diego Garcia e nas ilhas adjacentes. 
Começou então a expulsão dos habitantes 
que terminou em 1973, quando a Grã
Bretanha·alugou por 50 anos Diego Gar
cia aos EUA quando Richard Nixon era o 
chefe da Casa Branca. Na maioria dos ca
sos ela foi brutal, não deixando às famílias 
a menor possibilidade de levar os seus 
pertences. A travessia até Port-Louis, ca
pital da ilha Maurício, levava três dias. 

Os habitantes dos Chagos e os seus 
descendentes conseguiram, em novembro 
de 2000, que a Alta Corte britânica de jus
tiça anulasse o decreto de 1971 proibindo a 
sua presença no arquipélago. Poucas horas 
mais tarde, o Ministério das Relações Exte
riores, isto é o Foreign Office, decretou que 
a proibição se limitaria doravante ao atol 
de Diego Garcia. Mas corno os Estados 
Unidos construiram a sua maior base aero-

naval do mundo entre os Coqueiros é difi
cil imaginar, sobretudo nestes momentos, 
que eles deixem voltar para as ilhas adja
centes os seus antigos habitantes. O jorna
lista Simon Winchester lembrou na sua re
portagem que um certo Patrick Wright, do 
ministério britânico das Colônias, escreveu 
numa nota reservada em agosto de 1966: 
''Nenhuma população indígena será tolera
da, a não ser as gaivotas." O funcionário de 
Sua Graciosa Majestade tinha o caracterís
tico britânico senso de humor. Mas os habi
tantes de Diego Garcia e das demais ilhas 
do arquipélago dos Chagos, que foram ex
pulsos da sua terra, não enguliram até hoje 
a pílula. Continuam revoltados. 

Mais de quatro mil militares estaduni
denses vivem em permanência no pequeno 
atol do oceano Indico, prontos para intervir 
em qualquer zona de emergência na Ásia e 
na África. Diego Garcia é para os Estados 
Unidos urna peça chave na sua estratégia 
mundial. Não irão embora tão cedo. • 
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Guerrilha colombiana 
terrorismo de Estado 
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Com mensagem intitulada "De povo a povo", 
a guerrilha colombiana denuncia o massacre 
em curso em seu país, sob pressão dos Estados 
Unidos, e diz temer que o processo de diálogo 
nacional naufrague ante o belicismo 
norte-americano que estimula 
as forças internas que apostam na guerra 

A
S FORÇAS ARMADAS REVOLU
CIONÁRIAS DA COLÔMBIA (Farc) 
emitiram um comunicado 
fazendo comentários sobre os 
acontecimentos de 11 de setem

bro em Nova Iorque e Washington. A nota 
começa com a advertência de que a conde
nação do terrorismo faz parte da doutrina 
do movimento guerrilheiro desde 1993, a 
partir da Oitava Conferência Nacional de 
Guerrilheiros, pois entende que não se deve 
intimidar a população civil nem priorizar 
ações individuais sobre ações oriundas do 
próprio povo. 

A nota considera, porém, que os aten
tados nos Estados Unidos representam 
uma resposta "às políticas imperiais de 
corte terrorista" adotadas pelos Estados 
Unidos mundo afora. 

"A sociedade americana, em sua 
maioria desinformada da realidade pelo 
papel dos grandes meios de comunicação e 
sumida em aparente conforto do consu
mismo, mostra reação indignada contra os 
ataques, com toda a razão do mundo. Mas 

quem são os respon áveis? Seu próprio 
governo, eu Estado imperial, que semeia 
morte e violência em todo o globo terrestre 
e asfixia, por todos os meios, as lutas dos 
povos por sua autodeterminação. A este 
povo, que desperta diante uma realidade 
criada pelas políticas de seu Estado, o cha
mamos a exigir seus direitos. Que seu go
verno lhe explique por que são vítimas 
dessas condenáveis ações, que nunca serão 
justificadas pelos lutadores populares." 

A nota destaca ainda o peso do im
pacto emocional desses ataques e afirma 
que "é a primeira vez na história que ocor
rem atentados desta magnitude no interior 
dos Estados Unidos, os quais, em meio a 
sua prepotência militar, nunca pensaram 
que isto aconteceria. Podemos imaginar as 
conseqüências: se antes se inventavam 
pretextos para intervir em qualquer lugar 
da Terra, agora o ataque e destruição de 
seus símbolos de poder lhes permitirá exi
gir ao mundo total submissão e ajuda con
tra o que denominam a primeira guerra 
deste século." 
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Ao lado, o primeiro desfile do Batalhão 
de Torres e Estradas, a mais nova unidade 
do exército colombiano, destinado a combater 
a guerrilha e a proteger torres de energia 
e rodovias. Esse desfile aconteceu 
uma semana depois do atentado (abaixo) 
em E/ Peno/, perto de Medellin, onde cinco 
pessoas morreram e quinze ficaram feridas. 
Ninguém assumiu o atentado 

Seu objetivo: 
os povos do mundo 

A mensagem das Farc identifica o estí
mulo do governo norte-americano a senti
mentos de discriminação contra povos do 
Terceiro Mundo: racismo e macarthismo. 
"Já se expressam aberrações, que se pensa
vam superadas no chamado mundo civiliza
do: racismo- os árabes americanos recebem 
agressões e maus-tratos, que vão desde os 
insultos até o apedrejamento e as ameaças 
de morte, pelo fato de serem árabes, e isto 
ocorre também em outros países; macarthis
mo político, espalhado por todo o mundo, 
pois todo aquele, que mantenha uma atitude 
política digna em oposição a suas pretensões 
imperiais, é considerado inimigo e terroris
ta. Claramente o disse a senadora de Nova 
Iorque e ex-primeira-dama Hillary Clinton, 
ao afirmar que "o resto do mundo deve en
tender: se não estão conosco, estão contra 
nós". É a clássica "lei do funil". 

"Iniciam uma verdadeira 'caça às 
bruxas' e declaram a guerra. Mas, a quem? 
Aos que eles mesmos formaram, armaram 
e enriqueceram na etapa da Guerra Fria? 
Ou aos responsáveis da política que, em 
uma absurda e calculada demonstração de 
poderio militar, lançaram bombas atômi
cas contra Hiroxima e Nagasáqui_? Ou aos 
que promoveram as matanças e o intento 
do extermínio dos vietnamitas, dos corea
nos, dos cambojanos? Ou a quem fomenta 
o sionismo como forma de expropriar e 
acabar com o povo palestino? Ou àqueles 
que inventaram a doutrina da segurança 
nacional, em anos não muito distantes, 
sustentando o terrorismo de Estado na 
América Latina e que ainda existe na Co
lômbia? Ou guerra aos que semearam e 

desenvolveram as dinastias sangrentas na 
América Central e o Caribe? Ou aos Kis
singer e companhia, que guiaram a besta 
militar chilena, para acabar com um gover
no, o de Salvador Allende, legitimamente 
constituído? Ou aos próprios americanos, 
que organizados em grupos fascistas se di
vertem, caçando imigrantes ilegais na 
fronteira com o México?" 

A nota das Farc, de modo irônico, 
continua a indagar se a guerra de Bush se 
voltará por acaso contra autores de atos de 
terrorismo de Estado praticados pelos pró
prios Estados Unidos. "Declararão guerra 
às eminências dos serviços secretos que 
projetaram as invasões contra a República 
Dominicana, Guatemala, Nicarágua, Gra
nada e Panamá, entre outros? Ou a quem 
dirigiu e fez os ataques em todo o planeta, 
desde a América à Europa, Ásia e África, 
nas guerras e atentados do império? Ou à 
indústria bélica americana, presente em 
99,9% dos fatos sangrentos e violentos do 
orbe terrestre? Ou será mais seguro decla
rar guerra contra os povos do mundo que 
lutam de uma ou outra forma, segundo 
creiam ou possam, por uma sociedade jus
ta, por uma vida digna, por seus direitos 
fundamentais, por sua soberania?" 

Os urubus da guerra 
"Já esvoaçam os urubus da guerra so

bre a dor e desastre dos americanos, bus
cando uma melhor fatia da exploração do 
mundo, desde os próprios americanos até 
os russos, passando pela Europa agrupada 
na Otan. Virão as pressões, na suposta 
guerra contra o terrorismo, para beneficiar
se política, econômica e militarmente. Nes
se esvoaçar, tentam montar-se os militaris
tas colombianos, para justificar a guerra, 
para atiçar a confrontação, desprestigiando 
o processo de diálogo e insistindo uma vez 
mais em arrasar a sangue e fogo os colom
bianos e colombianas, que nos atrevemos a 
opor-nos a seus sinistros desígnios capita
listas neoliberais de miséria, fome e repres
são", finaliza o texto das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia - Exército 
do Povo. (Procópio Mineiro) • 



Incluído no rol das nações 
incômodas às quais 
os Estados Unidos querem 
caracterizar como ligadas 
ao terrorismo internacional, 
Cuba aponta extensa lista 
de atos terroristas praticados 
por Washington contra a ilha, 
incluindo o bloqueio 
econômico que já dura 
40 anos. Ao considerar 
os desdobramentos 
dos atentados em Nova 
Iorque e Washington e 
da li Guerra do Afeganistão, 
Fidel Castro adverte que 
os EUA estão, na verdade, 
declarando guerra a todos, 
particularmente contra 
o Terceiro Mundo 

Fidel condena o terrorismo 
e justifica a luta revolucionária 
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D 
ESDE A QUEDA DAS TORRES DE 

Nova Iorque e do desabamen
to de uma das quinas do Pen
tágono, o presidente cubano 
tem dedicado muito de seu 

tempo a explicitar conceituações sobre a 
luta armada e sobre os atos de terror. Fidel 
Castro procura assim mostrar o deliberado 
equívoco com que trabalha a direita norte
americana, que tenta confundir a opinião 

pública mundial ao misturar lutas de liber
tação nacional com práticas terroristas. 

"A indignação provocada pelos aten
tados tomou-se um presente para aqueles 
que estavam com vontade de aplicar uma 
política de extrema-direita, de imposição 
mundial. Quando se analisam todas as con
seqüências daquele fato de 11 de setembro, 
chega-se à conclusão do terrível dano pro
vocado aos movimentos de libertação na-

cional, àqueles que lutam por causas justas, 
através de métodos limpos. Nossa revolu
ção em Cuba é um exemplo, porque jamais 
levamos a cabo um. ato de terrorismo se
quer. A partir de sete homens, com sete ar
mas, pudemos desenvolver uma luta contra 
uma força armada de 80 mil homens que 
eram instruídos por assessores norte-ame
ricanos. Podemos, por isso, compreender 
os erros que por vezes cometem os que lu-
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tam por uma causa legítima, pessoas que 
não têm noção do que seja uma forma cor
reta de luta e que muitas vezes teve de ad
quirir o caráter de luta armada. Os próprios 
Estados Unidos não chegariam à indepen
dência se não fosse por luta armada. Talvez 
hoje qualificassem de terrorista a Washing
ton e a todos os generais que participaram 
daquela luta e talvez ao próprio Lincoln, 
que recorreu ao emprego de armas para al
cançar o fim da escravidão", definiu Fidel 
Castro, ao falar no Congresso de Jornalis
tas Latino-Americanos e Caribenhos. 

Segundo o líder cubano, o propósito 
é criar uma grande confusão em relação à 
luta armada pela qual os povos buscam sua 
libertação. 

"Há grande diferença entre a luta arma
da revolucionária e o terrorismo, diferença 
que eles querem apagar com o propósito de 
dominarem mais facilmente o mundo. É ne
cessário que o terrorismo seja condenado e 
combatido. Em primeiro lugar, por uma 
questão de justiça, pois o ato terrorista é 
aquele que sacrifica não combatentes - ho
mens, mulheres, crian9as - que não partici
pam de uma batalha. E injusto, desumano e 
constitui um método torpe de luta e acaba 
por representar um prejuízo terrível para os 
que lutam por causas humanas e nobres." 

Rumo ao desconhecido 
"Consideramos mais importante" -

continuou Fidel - "a .criação de consciên
cia. É preciso submeter à crítica política 
esses procedimentos, que acabam por ser
vir aos interesses dos opressores, dos im
perialistas, dos inimigos e não à causa dos 
povos. É preciso meditar a respeito desse 
problema, uma vez que ocorreram aspec
tos insólitos. Agrava-se a crise que já se 
vinha aguçando e as conseqüências são 
agora imprevisíveis. A situação nos cam
pos políticos e militar é complexa. Desa
tou-se a guerra com o uso das armas mais 
sofisticadas numa região muito conflitiva. 
Ninguém sabe como podem evoluir os a
contecimentos. Ali há dois países com ar
mas nucleares. Entre o Paquistão e a Índia 
pode surgir uma crise, a qualquer tempo. 
O descontentamento naquela região evolui 
de forma mais rápida do que tínhamos 
imaginado. 

Ninguém pode assegurar que a aven
tura dessa guerra - a procura do conflito e 
do combate ao terrorismo pelos métodos 
mais absurdos - não conduza a mudanças 
internas no Paquistão, que tem sido obri
gado a converter -se numa base fundamen
tal dos Estados Unidos na guerra contra o 
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Afeganistão. No Paquistão, formou-se a 
Milícia Talibã. Lá ela foi treinada, e a etnia 
afegã dominante tem 10 milhões de pes
soas de um lado e oito milhões do outro la
do da fronteira. São radicais e se sentem 
solidários com os talibãs". 

Fidel lembrou ainda que o uso norte
americano da Aliança do Norte pode levar 
à ocupação das cidades afegãs, mas não re
solve o aspecto da histórica resistência que 
o povo afegão tem oferecido aos invasores 
de seu país. 

''No Afeganistão, tinha-se produzido 
uma revolução autêntica, autóctone, com o 
objetivo de mudar as estruturas do país. No 
entanto, contra a revolução socialista afegã 
logo se levantaram os Estados Unidos e as 
demais potências ocidentais. Tudo isso ge
rou um grande erro por parte da União So
viética, que, ao intervir lá, ajudou a unificar 
as forças contrárias e levou à primeira gran
de guerra naquele país. 

A URSS perdeu ali dezenas de milha
res de combatentes. O governo acabou por 
cair nas mãos daqueles que tinham sido trei
nados no Paquistão. 

Nunca tivemos qualquer relação com 
os talibãs, pois as diferenças ideológicas e 
políticas entre nós e os talibãs são abissais", 
assinalou. 

Palco de combates da Guerra fria e agora vítima da unipolaridad~, o horizonte do Afeganistão tolda-se com a fumaça de imensas explosões 
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Manobra imperialista 
''Nossa posição parte de princípios. 

Por isso, compreendemos perfeitamente to
da a manobra que o imperialismo está pra
ticando, explorando a tragédia em busca da 
dominação total e não de reformas práticas. 
Claro que qualquer um percebe que são 
idéias loucas de pessoas de extrema-direi
ta, tão fanáticas ou mais do que os talibãs. 
Estes se regem por normas religio as en
quanto o imperialismo se move por um re
ligioso interesse financeiro cultuam o deus 
dinheiro.' 

O líder cubano fri ou a falta de justi
ficativas para a agressão norte-americana: 
"Os talibãs não podem invadir ninguém 
não podem pilhar ninguém enquanto o 
Estados Unidos têm tudo podem tudo po
dem invadir outros países intervêm sob 
qualquer pretexto em qualquer parte do 
mundo. Fazem a pilhagem do mundo ex
ploram o mundo, engendram a pobreza, a 
miséria e o subdesenvolvimento em toda a 
parte. Os talibâs não foram sequer admiti
dos nas Nações Unidas, enquanto os EUA 
são donos das Nações Unidas. Fornecem 
até o café da manhã ou o negam, em virtu
de do privilégio do veto; cancelam qual
quer decisão, mesmo que seja unânime de 
todos os demais integrantes do mundo reu
nidos na Assembléia Geral da ONU." 

Por esse motivo, na opinição de Fidel, 
as Nações Unidas tomaram-se uma "insti
tuição anacrônica, que precisa ser reestru
turada e democratizada. É, porém, uma ins
tituição única no mundo, que presta servi
ços importantes na área educacional, cultu
ral, na elaboração de projetos, mas despro
vida de qualquer poder de decisão. Tem 
certa influência moral e política, mas as 
poucas faculdades de que dispunha lhe fo
ram arrebatadas. É como se não existisse". 

ONU deve assumir 
a responsabilidade 
Apesar dessas restrições de ordem 

prática, o presidente cubano considera que 
se deve reforçar a entidade. "Nossa posi
ção é a de prestar todo o apoio à Organiza-

ção das Nações Unidas. Cabe à ONU lide
rar a luta contra o terrorismo. Os EUA e 
aliados porém invocando o direito da le
gítima defesa se entem no direito de in
vadir outros países. Examinemos nosso 
caso o de Cuba. O Estado Unidos utili
zaram vário paí es no proces o de asfixia 
de Cuba com o fim de destruir economi
camente no o paí . Imagine e tivé se
mo recorrido a e e argumento de legíti
ma defesa o que teria acontecido? O 
EUA arrogam- e o direito de intervir ma
tar invadir bombardear reduzir a pó qual
quer paí . 

Fidel Castro exemplificou também 
com o caso do Plano Colômbia, pelo qual 
Washington está intervindo naquele país. 
"Esse Plano Colômbia ameaça alguns países 
e afetará de modo imediato o aspecto econô
mico agravando uma situação já insustentá
vel. Ameaça militarmente vários países. On
de está a ética norte-americana? Onde está a 
moral de Washington? 

o dia 20 de setembro, o presidente 
Bush disse "alea jacta est " (NR: "a sorte es
tá lançada ", frase de Júlio César quando 
atravessou o rio Rubicão com suas tropas, 
desobedecendo à tradição de os generais 
deixarem naquele ponto suas tropas, quan
do se dirigiam a Roma para prestar contas 
ao Senado. Com a frase, César lançava-se 
ao ataque contra o Senado, símbolo máxi
mo da República Romana e dava início a 
quase duas décadas de instabilidades e 
guerras civis, que culminaram com a insta
lação da monarquia absoluta em Roma pe
las mãos de seu sobrinho, Otávio. César foi 
assassinado em 44 a. C. por republicanos in
conformados com sua ambição). 

Agora não tenho certeza de que Bush 
possa completar a façanha com outra frase 
de César, a de que ''veni, vidi, vincit'', mes
mo tratando-se de um país já devastado co
mo o Afeganistão (NR: 'vim, vi, venci', fra
se anterior do mesmo Júlio César, referin
do-se à vitoriosa campanha militar nas bár
baras e sempre rebeladas Gálias, nos anos 
60 e 50 a.C., de onde começou a sonhar 
com o poder absoluto em Roma). 

Não sei muito latim, mas acho que 
pode suceder a Bush ter que traduzir a fra-

A ONU surgiu como grande esperança 
de se dotar a cena internacional 
de um centro de negociação e consensos. 
O fim da bipolaridade permitiu aos EUA 
ignorar a função da ONU e a manipulá-la 
em favor de seus interesses, o que pode 
levar a organização ao mesmo descrédito 
que liquidou a Liga das Nações, o que 
ajudou a levar à Segunda Guerra Mundial. 
Diplomatas consideram escandalosa 
a impotência da ONU ante a questão 
palestina, raiz da atual crise, como advertiu 
o guerrilheiro Bin Laden (foto ao lado) 

se com um 'vim, vi coisas horríveis, enga
nei-me' ", ironizou o comandante cubano. 

Aventura 
e propaganda 

Fidel considera a frase belicosa de 
George W. Bush como uma ameaça mun
dial. "A declaração de Bush em 20 de se
tembro (quando o presidente norte-ameri
cano anunciou que atacará indistintamente 
e a seu bel-prazer países que considere li
gados a atividades que ele definir como 
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terroristas) afeta o mundo e, de modo es
pecial, não importa a distância, atinge 
nossos países." 

"As aventuras, mesmo em meio aos 
dramas, têm coisas às vezes engraçadas. 
Falamos em guerra da propaganda. Pois 
eles se reuniram, juntaram os grandes da 
comunicação norte-americana e invocaram 
a situação de guerra. O motivo de riso dis
so é que se possa falar em guerra entre os 
Estados Unidos e o Afeganistão. No pri
meiro dia de bombardeios, se disse que o 

objetivo era aniquilar a força aérea do Afe
ganistão. Mas a força aérea do Afeganistão 
não existe. Querem fazer crer ao povo nor
te-americano que era uma necessidade o 
ataque para destruir a força aérea de Cabul, 
que não passa de uns 20 aviões, dos quais 
não se tem notícia de que tenham conse
guido voar nos últimos seis meses." 

Enquanto isso, lembra, "os EUA têm 
milhares de aviões, milhares de mísseis de 
todos os tipos, que testaram na Guerra do 
Golfo, contra o Iraque. Agora, fizeram 
aperfeiçoamentos nesses armamentos e 
estão fazendo testes contra o Afeganistão, 
fazendo observações para aperfeiçoá-las 
ainda mais. O mesmo já tinham feito nas 
guerras contra a Sérvia e de Kosovo, onde 
também testaram os primeiros aperfeiçoa
mentos feitos desde a Guerra do Golfo. 
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Fizeram três guerras para testar os mes
mos armamentos, aperfeiçoados a cada 
vez. Não é preciso ter um motivo de ver
dade. Garantir a vitória numa eleição po
de ser motivo para uma ação desse tipo. 
Desta vez, contudo, com os atentados, 
eles promoveram um culto ao patriotismo 
a tais extremos que não foram poucos os 
que se ofereceram como voluntários". 

"Mas há coisas risíveis nessa tragé
dia. Vejam as manchetes e declarações, 
afirmando que os Estados Unidos conse-

guiram estabelecer o domínio do ar no 
Afeganistão, que destruíram a força aérea . 
afegã. Falou-se em justiça infinita e liber
dade duradoura, mas não esqueçamos que 
existe na verdade uma guerra infinita." 

Terrorismo 
de Washington 

"O mais divertido, contudo" - conti
nua Fidel - , "é a confusão que se armou 
com a estação de tevê AI Jazira. Veja o 
poder da comunicação. Uma simples esta
ção de televisão criou o caos para os estra
tegistas e políticos. Isto porque transmitiu 
entrevistas e declarações desse senhor 
desconhecido Osama bin Laden, do qual 
ouvimos falar há menos de quatro anos. 
Tentando manter o monopólio da infor-
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mação, buscam calar a estação AI Jazira, 
no Catar. Fazem pressões de todo tipo, 
porque a informação da AI Jazira atinge 
todo o mundo árabe, é uma espécie de 
CNN muçulmana. E ela apresenta entre
vistas com Osama bin Laden e com líde
res talibãs, e mostra bin Laden negando 
qualquer vinculação com os atentados de 
11 de setembro, o que retira base aos argu
mentos para a guerra contra o Afeganis
tão", assinalou. 

O instinto agressivo dos governos 
norte-americanos, segundo Fidel, está 
marcado na História. "Há décadas ouvi
mos falar dos terroristas treinados e arma
dos pela Agência Central de Inteligência 
(CIA) para promover crimes, sabotagens 
e atos de terrorismo de todo tipo contra 
Cuba. Contra estes terroristas nada se faz, 
não há um só deles que tenha sido julgado 
nesses 42 anos de crimes contra o povo 
cubano. Jamais se quebraram as relações 
entre esse pessoal e o governo dos Esta
dos Unidos. Atacaram embaixadas, ataca
ram barcos, assassinaram funcionários cu
banos", acusou Fidel. "Enquanto falam 
contra terrorismo, os Estados Unidos aca
bam de declarar uma guerra mundial. 
Queiram ou não, o volume e a magnitude 
da ação é de uma guerra mundial. Não se 
trata da guerra no interior de um único Es
tado, porém uma guerra contra o mundo 
todo; trata-se de uma guerra contra o Ter
ceiro Mundo. É uma guerra contra os ára
bes, contra os muçulmanos, uma cruzada 
em pleno século XXI. Avaliem a extensão 
da aventura." 

Fidel chama a atenção para o interes
se repentino pelo Estado Palestino. "Co
meçam a admitir o que nunca admitiram 
antes: falam na criação do Estado Palesti
no. É insustentável o espetáculo diário que 
ocorre na Palestina: tanques, aviões, ca
nhões, helicópteros são usados para matar 
pessoas no interior de suas casas, assassi
nam famílias. Falar agora em Estado Pa
lestino demonstra a preocupação que têm 
com a repercussão daquilo que estão prati
cando contra o Afeganistão e tentam sua
vizar o impacto", concluiu Fidel. (Procó
pio Mineiro, enviado especial) • 
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Posse concentrada 
dos meios de comunicação 

no continente impede 
acesso da opinião 

pública à informação 
alternativa, identificada 

com os interesses 
populares 

Jornalistas analisam desafios 
da comunicação progressista 

52 

UASE 300 JOR ALISTAS estive
ram reunidos em Havana, na 
segunda semana de outubro, 
debatendo questões da atuali
dade da Comunicação. Proce

diam de todos os países latino-americanos 
e caribenhos e expressavam a vasta gama 
dos profissionais progressistas engajados 
em jornais, revistas, tevês, rádios e agên
cias noticiosas, tanto da chamada grande 
imprensa, quanto da considerada alterna
tiva. 

"O domínio mundial da comunicação 
por um oligopólio de interesses econômi-

cos e políticos marginaliza a opinião pú
blica mundial", disse na abertura o jorna
lista Luís Suárez, do México, presidente 
da Federação Latino-Americana de Perio
distas (Felap ). Ele expressava um concei
to que domina as análises do setor e que 
se mostrava, naquele momento, ainda 
mais vivo, quando começavam os bom
bardeios norte-americanos e ingleses con
tra o Afeganistão, com abundante cober
tura visual das explosões e justificativas 
de Washington para o castigo ao suposto 
envolvimento do regime talibã com os 
atentados ao World Trade Center e ao 

Pentágono, em l I de setembro. A rede 
norte-americana CNN mostrava-se quase 
como uma porta-voz dos argumentos da 
Casa Branca, o que pareceu ainda mais 
claro quando aceitou censurar, a pedido 
do presidente George W. Bush, o noticiá
rio afegão proporcionado pela tevê AI Ja
zira, dos Emirados Árabes Unidos. 

O encontro em Havana estava marca
do antes que ocorresse o incidente de l l 
de setembro e ninguém poderia _sequer 
imaginar que seria aberto quando bombar
deios, alegadamente punitivos, indicariam 
a declaração de guerra de duas potências 

C!D!!HOS 136 



nucleares contra um dos países mais po
bres do planeta, sem que fossem dadas ex
plicações públicas sobre a responsabilida
de de Bin Laden e seu grupo Al Qaeda nas 
ações nos Estados Unidos. 

Estas circunstâncias ajudaram a 
ilustrar a preocupação dominante com o 
estreitamento dos espaços para as opi
niões divergentes e para o debate e o es
clarecimento de questões cruciais para a 
opinião pública mundial. 

É o caso do cada vez mais intrinca
do nó do Oriente Médio, onde a cobertu
ra norte-americana permite a Israel igno
rar as resoluções das Nações Unidas e 
impor seguidos fatos consumados, cada 
vez mais inaceitáveis para palestinos e 
demais árabes e muçulmanos. 

São muitas pelo mundo as chamadas 
guerras esquecidas, onde os martírios de 
povos se prolongam indefinidamente, se
ja por interesse ou por desinteresse das 
potências. Mas essa do Oriente Médio 
associa-se também ao combustível do 
progresso ocidental, o petróleo, e seu po
der desestabilizador tende a ser cada vez 
mais amplo. 

As preocupações com a uniformiza
ção dos meios que atingem as grandes 
massas - rádio, tevê e publicações popu
lares - expressaram essa constatação de 
que, por todos os países do Terceiro Mun
do, implantaram-se nesses veículos fór
mulas destinadas a retirar conteúdos criti
cos ou formadores da opinião pública. 

O jornalista Raimundo Reynoso, que 
atua na imprensa alternativa hispânica em 
Los Angeles, chamou a atenção para opa
pel dos meios de comunicação norte-ame
ricanos em realçar o emocionalismo pa
triótico, conveniente à Casa Branca, e ve
lar o debate em tomo dos ataques às torres 
de Nova Iorque e ao Pentágono, em Wa
shington. 

Assim, ficou fácil, segundo Reynoso, 
transformar em cruzada mundial uma 
"guerra ao terrorismo" e paralisar atitudes 
de oposição com o dilema imposto por 
Bush do "ou a favor ou contra", que a for
ça da comunicação chegou a transfonnar 
num constrangimento diplomático para 
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muitos governos. "A mídia norte-ameri
cana entrou em campanha", constatou 
Reynoso. 

A observação do jornalista tomou-se 
ainda apropriada quando, dias depois, o 
governo norte-americano impôs uma cen
sura consentida a todos os meios de co
municação dos EUA e que se estendeu 
também a veículos de várias partes do 
mundo, para que mantivessem a opinião 
pública na ignorância dos argumentos dos 
adversários, os talibãs. Assim, entrevistas 
do líder talibã, Omar Mohamed, e do 
guerrilheiro islâmico Osama bin Laden, 
transmitidas pela tevê AI Jazira, do Catar, 
deixaram de chegar ao conhecimento oci
dental, depois dos primeiros dias de gran
de repercussão. 

O argumento da censura imposta pe
la Casa Branca e aceita pelos meios de 
comunicação norte-americanos foi risí
vel, segundo muitos analistas: Osama bin 
Laden poderia usar as entrevistas para 
transmitir instruções codificadas a seus 
partidários. 

Globalização cultural 
n macarthis 

Ao abrir o encontro, na manhã do dia 
8, no Centro de Convenções do Hotel Pal
co, o presidente da União dos Periodistas 
de Cuba (Upec), Tuba! Páez, frisara a in
tensificação mundial da concentração da 
propriedade dos meios de comunicação de 
massa e advertira para os efeitos nocivos 
que essa tendência produz no nível de es
clarecimento popular. 

Segundo Tuba! Paez, a ação infonna
tiva deve guiar-se por uma ética que, em 
países do Terceiro Mundo, deve envolver 
um compromisso social de luta contra a 
desigualdade social. 

Nas dezenas de exposições feitas pe
los participantes, foi possível traçar um 
perfil bastante detalhado das atividades de 
Comunicação nos diversos países latino
americanos e caribenhos. Uma percepção 
comum ressaltou da maioria das diversas 
intervenções: a de que o risco maior do 
chamado processo de globalização talvez 
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não seja o do aprofundamento da submis
são econômica dos países em desenvolvi
mento - perdas materiais -, mas uma ten
tativa de unifonnizar o pensamento na li
nha de interesse dos países dominantes, 
abalando as demais culturas e enfraque
cendo suas raízes - perdas espirituais. 
"Este processo é a tentativa de apropria
ção dos corações e mentes do Terceiro 
Mundo e sua anna são os meios de comu
nicação que repetem a mesma cartilha", 
lembraram vários profissionais. 

O peruano Hernán Lema lembrou, a 
propósito, a lição de um antigo assessor 
presidencial norte-americano, o qual, na 
década de 70, sugeria o máximo empenho 
na promoção dos meios eletrônicos em 
detrimento dos meios impressos, pois 
considerava que o rádio, a tevê e o cinema 
infundem suas mensagens no povo sem 
permitir a este qualquer reação, enquanto 
os meios impressos "são perigosos, por
que podem ensinar a pensar''. 

Os relatos da situação da imprensa 
no continente confinnaram essa linha. A 
dominância dos meios eletrônicos e sua 
posse por poucas familias, em geral de
tentoras também dos principais jornais e 
revistas, se repetem por todos os países, 
mostrando que a uniformidade da infor
mação levada às populações não é um 
processo casual. 

As dificuldades da imprensa alterna
tiva ou independente são igualmente repe
titivas, país a país, atingindo a economia 
das iniciativas, estrangulando suas tira
gens e dificultando sua circulação, haven
do relatos, inclusive, de sabotagem na dis
tribuição dos exemplares às bancas, sob 
desculpas diversas. 

O acesso de empreendedores inde
pendentes aos meíos eletrônicos enfrenta 
problemas intransponíveis nos diversos 
países, restando as pequenas brechas de 
emissoras comunitárias, de alcance limi
tado e por vezes atropeladas por questões 
legais e financeiras. "Vivemos na Améri
ca Latina e no Caribe uma democracia de 
baixa intensidade", definiu o uruguaio 
Aram Aharonian, que atua na Venezuela. 
Apontou os índices de desigualdade co-
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!CUBA Especial 

Havana, 6 de outubro de 2001: 
um milhão de cubanos 

atenderam o apelo de Fidel 
e foram às ruas protestar 

contra os Estados Unidos, 
responsáveis pelo atentado 
que 25 anos antes derrubou 

o avião que transportava 
de volta a equipe 

olímpicade esgrima 
que conquistara medalhas 

de ouro no Torneio 
Centro-Americano 

que se realizara 
na ilha de Barbados. 

'Cuba jamais usou o terrorismo 
e sempre foi vítima do 

terrorismo norte-americano', 
disse Fidel, condenando 

a proposital confusão 
que a Casa Branca 

vem fazendo entre terrorismo 
e lutas de libertação nacional 

mo a prova mais concreta de que as apa
rências democráticas não resultam em 
efetivas práticas de democracia. 

"Basta lembrar que 17% da popula
ção de nossos países detêm 83% das ri
quezas e que os índices de concentração 
aumentam na mesma proporção em que o 
processo de globalização intensifica a 
miséria na região. Nesta situação, cabe 
ao comunicador responsável assumir a 
postura de promotor de uma integração 
regional progressista, com visão social", 
propôs Aram. 

Ele destacou ainda o papel singular 
e positivo que o governo de Hugo Chá
vez., da Venezuela, está representando 
hoje, ao promover uma administração 
voltada para os interesses populares. 

O que é terrorismo? 
Na mesma linha de pensamento, vá

rios jornalistas referiram o clima de per
seguição ao jornalismo independente em 
seus países, inclusive com assassinatos 
de profissionais. Nas últimas três déca
das, foram 642 os jornalistas assassina
dos na América Latina. A estatística le
vou Fidel Castro, presente a todo o even
to, a lembrar que o último jornalista a ser 
morto em Cuba foi vitimado em 1958, 
pelo governo Batista, meses antes que a 
revolução triunfasse e exatamente por di
vulgar notícias do avanço da guerrilha. 

A conferência não poderia fugir à 
discussão sobre a questão do terrorismo, 
até porque Cuba faz parte da lista dos 

países que Bush aponta entre os inimigos 
declarados. No entanto, o conceito de 
terrorismo expresso por Bush recebeu 
críticas gerais e os Estados Unidos foram 
apontados como promotores de terroris
mo de Estado no continente, a começar 
pelas inúmeras subversões que praticou 
após a Segunda Guerra Mundial, para 
derrubar governos eleitos e estabelecer 
ditaduras favoráveis a seus objetivos po
líticos e econômicos. 

Em alguns casos, sob pretextos os 
mais diversos, as próprias tropas norte
americanas chegaram a invadir países, 
como nos casos da Guatemala, em 1954, 
quando o presidente progressista Jacobo 
Arbenz foi assassinado, e do Panamá, 
onde o presidente da República, Manuel 
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Noriega, foi seqüestrado e levado aos Es
tados Unidos, onde continua preso. 

Os jornalistas panamenhos recorda
ram ainda a ação da Escola das Américas, 
um dos quartéis norte-americanos na Zo
na do Canal do Panamá, especializado em 
doutrinar e treinar militares latino-ameri
canos para atividades que incluíam até a 
prática da tortura contra presos políticos. 

Os jornalistas colombianos, por sua 
vez, referiram o Plano Colômbia, através 
do qual os EUA estão infiltrando tropas 
na América do Sul e dando cobertura a 
atividades de terror na Colômbia, tentan
do impedir um desfecho favorável às 
guerrilhas de esquerda, no processo de 
guerra civil em curso. Segundo informa
ções da delegação colombiana, apenas 9% 
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do 1,3 bilhão de dólares destinado ao Pla
no Colômbia são empregados na substi
tuição do cultivo de coca, objetivo decla
rado do projeto · norte-americano. Mas, 
84% são aplicados na área militar, o que 
tem reforçado os setores radicais a evitar 
negociações de paz sérias. Já o pequeno 
combate ao cultivo de coca se faz pordes
folhantes químicos e biológicos· que estão 
contaminando o meio ambiente e afetando 
a saúde das populações atingidas pelas fu
migações. 

No caso cubano, a lista de terrorismo 
norte-americano contra a ilha é extensa, 
sendo conhecidas dezenas de tentativas da 
CIA, várias destinadas a eliminar o pró
prio Fidel Castro. As autoridades de Ha
vana já formalizaram queixas em fóruns 

JcueA Especial 

internacionais também contra o bioterro
rismo norte-americano, constatado pelo 
lançamento de venenos e bactérias sobre o 
território cubano, com o objetivo de espa
lhar doenças entre a população ou em 
áreas de atividades agropecuárias. 

No dia 6 de outubro, aliás, os cuba
nos homenagearam os chamados Mártires 
de Barbados - os passageiros e tripulantes 
do avião da empresa aérea Cubana que 
explodiu em 1976, após levantar vôo do 
aeroporto de Barbados, num atentado em 
que se viu o dedo da CIA. 

Naquele ato, morreu a equipe inteira . 
de esgrima de Cuba, que voltava com as 
medalhas de ouro da modalidade conquis
tadas nos Jogos Centro-Americanos. 
(Procópio Mineiro, enviado especial) • 
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Antiterror para justificar 
o terrorismo de Estado 

Uma onda de histeria antiterrorista está em marcha e permite ao governo 
israelense continuar impunemente o massacre contra o povo palestino 

Alex Akcelrud 

' 'M 
ATA\10 14 P..\LESTDiO 

em Jenin Katabié e Ta
mun e o mundo nem 
percebeu' dizia Ben
yamin Ben Eliezer mi

nistro da Defesa de Israel, referindo- e à pri
meira conseqüência dos atentado no EUA 
sobre o conflito com o palestino . 

Festeja-se abertamente a impunidade 
da matança propiciada pela histeria mundial 
antiterrorista/antipalestina. A receita é ve
lha: só foi possível a Hitler fazer o mesmo 
com judeus e comunistas após o incêndio do 
Reichstag (o Parlamento alemão) em 1933. 
E já que recordar é viver, quem pagou pelo 
incêndio de Roma sob o governo de Nero? 

A segunda torre mal acabava de ruir, 
quando a CNN transmitia palavras de Ben 
Eliezer, denunciando uma "esquerda islâmi
ca". Antes disso, com a segunda torre ainda 
em pé, a Reuters e a CNN "informaram" ao 
mundo que o atentado era obra da Frente 
Popular de Libertação da Palestina. Quem 
lançou isto no ar sabia que a envergadura 
dos atentados foi mil vezes superior ao po
der econômico e de articulação internacio
nal dos acusados. Mas ninguém mandou ser 
palestino, comunista e organizar um povo 
contra a invasão israelense armada pelos Es
tados Unidos. 

Não fosse o desmentido imediato, enér
gico e reiterado da Frente Popular de Liber
tação da Palestina (FPLP), não se sabem as 
proporções da carnificina de "retaliação" so
bre o povo palestino. Escolheram a FPLP co
mo alvo, mais uma vez. 

O primeiro-mini tro Ariel Sharon di -
ao e retário de Estado norte-americano 

Colin Powell qu ada um tem o eu Bin 
Laden e que o de I rael é Ya er Arafat, o 
presidente palestino. 

A fúria da agre são israelense é co
berta por uma '·barragem de fogo" da mí
dia internacional e em dois níveis. No pri
meiro é camuflada a catástrofe do povo 
palestino. o segundo, mascara-se o mes
mo terrorismo de Estado contra as pers
pectiva políticas de construção de uma 
sociedade democrática na Palestina (as 
melhores esperanças da Intifada). 

Aqui se tenta matar, a ferro e fogo, o 
crescimento de um terceiro pólo ( demo
crático) na sociedade palestina. 

A guerra popular de resistência contra 
o exército invasor é empreendida por uma 
esquerda palestina que recusa o terror co
mo método, defende um projeto participa
tivo de gestão do Estado e estende a mão a 
todos os judeus, árabes, muçulmanos, cris
tãos, drusos e beduínos que perceberam a 
vocação histórica, multicultural da Palesti
na. Terra de todos. 

Nos tempos em que a invasão era 
mais cadenciada, o general Moshe Dayan 
aconselhou seus colegas trabalhistas a 
que dissessem aos palestinos: "Vocês 
continuarão a viver como cachorros e 
quem quiser pode partir". Mas Dayan fi
caria chocado com o retrospecto dos 
anos 90. 

Se você acompanha as transmissões 
da BBC e da CNN, se lê diariamente O 
Globo, o JB, o Estadão e a Folha; se é as
sinante da Veja , da Isto É e da Época, então 

você não sabe o que é a invasão contínua 
da Cisjordânia e da Faixa de Gaza pelas 
forças armadas e colonos de Israel. Há 
práticas de torturas, imposição de trabalho 
semi-escravo, assassinatos, corte de abas
tecimento de água, destruição sistemática 
de residências, expulsão de populações e 
ocupação das respectivas áreas por assen
tamentos israelenses militarizados. 

Você não sabe que isso acontece in
clusive no pedaço de terra mais ocupado 
do planeta - a Faixa de Gaza, com um mi
lhão de habitantes em 8x32km. 

Foi justo ali que Israel decidiu cons
truir novos assentamentos, para o que já 
ocupou 40% desse território palestino, a 
ferro e fogo. 

Você não sabe ainda que o exército 
de Israel "escolta" os 400 colonos annados 
que invadiram Hebron e expandem conti
nuamente sua área de ocupação contra os 
120 mil a 140 mil palestinos, que enfren
tam a proibição de portar armas e que já 
perderam 20% da cidade. 

Você ignora ainda que o território pa
lestino está dividido em bantustões cerca
dos pelo exército invasor, e que esses gue
tos não podem se comunicar entre si. Nem 
as pessoas, nem a produção e circulação de 
bens podem interagir de um bantustão a 
outro. Menos ainda a Palestina com o resto 
do mundo. 

E falta emprego, fa lta água, falta tudo 
- e a vida é curta. • 

A/ex Akce/rud é historiador e membro 
do Comitê de Solidariedade aos Povos em 

Luta (CSPURJ) -alex_akce/r11d@ig.com.br 
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O BEBE E 
AMIGO DO 

PEITO 

• 
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SAO LUIS. 
3ª CAPITAL DO BRASIL 
EM ALEITAMENTO 
MATERNO EXCLUSIVO. 

O Ministério da Saúde acaba de 

divulgar números que colocam 

São Luís como uma das capitais brasileiras 

onde mais se faz aleitamento materno . 

Este é o resultado do trabalho diário 

das equipes de saúde da Prefeitura. 

As mães na fase pré-natal e com bebês 

recém-nascidos são orientadas sobre a 

importância da amamentação. Este 

ato de amor também é fundamental 

para a saúde da criança nos seus 

primeiros meses de vida. Além de 

ser um alimento rico em vitaminas, o 

leite matemo ajuda a prevenir doenças. 

É o amigo do peito da saúde. 

, PREFEITURA 
• Trabalho e Honestidade 

Secretaria Municipal de Saúde 
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