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Aos Leitores 

Cruzadas, dívidas e Sindonas 
A dívida externa e seus efeitos nas debili
tadas economias dos países do Terceiro 
Mundo é, sem dúvida, um dos ternas mais 
debatidos atualmente a nível internacional. 
Os países latino-americanos, em particular, 
estão enfrentando o desafio de recomeçar 
a expandir suas economias em crise e 
continuar negociando com os credores 
melhores condições para o pagamento da 
dívida, dois aspectos muitas vezes 
conflitantes de um mesmo problema. 
Neste contexto, no ano passado a 
Argentina lançou o Plano Austral e o Peru 
mudou sua moeda (o antigo sol foi 
substituído pelo inti), que vale mil vezes 
mais, e decidiu unilateralmente, como 
também fez a Nigéria, pôr um limite,à saída 
de divisas para o pagamento dos juros da 
dívida externa: 10% de suas exportações. 
No começo deste ano, o Brasil juntou-se 
aos países que redefiniram sua 
estratégia econômica lançando o Plano de 
Estabilização da Economia, ou Plano 
Cruzado que, no dizer dos porta-vozes 
oficiais, mudou as regras do jogo no terreno 
movediço das finanças, da política salaria 1 
e de preços e na esfera monetária. 

Nesta edição de cadernos do terceiro 
mundo os leitores encontrarão urna análise 
das implicações do Plano Cruzado brasileiro 
e uma proposta do ex-presidente do Grupo 
dos 77, Porfirio Mufíoz Ledo, para a 
renegociação da dívida externa dos países 
subdesenvolvidos Que, na sua opinião, 
deveria ser apresentada ao Norte 
industrializado na reunião dos "sete 
grandes" do mundo capitalista a ser 
realizada em Tóquio. 
Completa os artigos de destaque deste 
número um estudo sobre o funcionamento 
da Ordem de Malta, com muitas 
informações objetivas sobre os intrincados 
interesses do Vaticano, da CIA, da seita 
Moon e das organizações de ultra direita 
Que operam em várias partes do mundo 
- em particular na América Central - e 
sobre os mecanismos de que se valem para 
ocultar seus verdadeiros objetivos. A 
recente decisão da justiça italiana de 
condenar à prisão perpétua o ex-banQueiro 
Michele Sindona - muito citado na matéria 
especial sobre a Ordem de Malta - e seu 
posterior envenenamento dão a este artigo 
uma grande atualidade. 
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Informação sobre o Para!Jjai 
Como leitor dos cadernos e como 

membro integrante do Comitê Paulis
ta de Solidariedade ao Povo Para
guaio, venho maºnifestar a minha in
compreensão no que se refere à não
publicação de fatos sobre a prolon
gada ditadura de 31 anos a qual tive
mos o desprazer de conhecer em mar
ço último e de onde - Paraguai - saí
mos com uma péssima impressão. 
Não do povo, mas do intransigente, 
prepotente e entreguiSta governo e 
sua clientela parasitária e seus capa
chos policiais, que sob o pretexto 
de qualquer denúncia, prendem, tor· 

turam, expulsam ou até matam su
postos infratores. Para_guai onde na-o 
existe, não vigora o estado de direi
to, mas sim o estado de sítio, onde 
prevalece o poder econômico e a 
corrupça'o. (._.} Me recordo nitida· 
mente quando uma estudante para· 
guaia que vive em Foz do Iguaçu me 
afirmou : "Quem esteve no Paraguai 
há dez, vinte, trinta anos atrás e vol
ta hoje, percebe que nada mudou, 
o país na'o se desenvolveu e o que é 
pior, retrocedeu L.)" 

Sabe-se também que apenas 
263 fam(lias detêm as terras produ
tivas e que nas mãos destas se torna
ram improdutivas, e ironicamente, 
na moeda guarani se lê "AI imentos 
para o mundo" quando a nação gua
rani é pasto de engorda do mundo 

6 - terceiro mundo 

industrializado enquanto o povo vi
ve na miséria , despojado de seus di
reitos e da sua cultura !.. .) 

Paulo José Augusto Ferreira -
Parque Assunção - Taboio da Serra 
- São Paulo - Brasil 

Nota da Redação: por uma feliz 
coincid§ncia trazemos uma matéria 
sobre o assunto nesta edição. 

Uma vida melhor 
A vida atual nos coloca numa po

sição de pensar (...) Nos países como 
o Brasil, onde a faltll de recursos est6 
presen1e de forme m11rcante, é neces
sário um desenvolvimento voltlldo 
par11 Slltisf!IÇão d11s principais necessi
dades d11s pessoas. A fome deve ser 
vencid11 e o fruto do tr11balho dividi
do com justiç11. Os meios de produ
ção e a ter111 deverão ser um bem co
mum , colocados à disposiçllo de to
dos. Deve-se estllbelecer um11 educa
ção onde o objetivo sej11 11 completll 
forml!ção do homem como indiv(duo 
útil, dentro de um regime pol(tico 
nlfo-imperialista e eficiente pera II n11-
çiio, !!brindo espeço p11111 11 1ull1 do 
homem pela sua maior realiz!IÇão. 

Erivaldo Francisco de Souza (es
critor e compositor independente) -
Sio Julião - Piaul - Brasil. 

Fidel: "Cidadão Honorário" 
Estou remetendo a V. Si! cbpias 

dos Projetos de minha autoria e que 
dizem respeito ao título já concedido 
de Cidadão Honorário do Rio de Ja
neiro ao Dr. Fidel Castro Ruiz, presi
dente da República Socialista de Cu
ba, e Projeto de geminação das cida
des de Havana e Rio de Janeiro que 
serão tornadas irmãs se a egrégia Câ
mara Municipal do Rio de Janeiro re
so·lver e o senhor prefeito assim de
cretar. 

Da justificativa do. projeto cita
mos os seguintes trechos: "(. .. ) A ex
periência popular nos demonstra que 
somente quando há o apoio popular 
uma revolução consegue ser tão pací
fica intraterritorialmente (. .. ) O po
vo cubano tem objetivos que o gover
no de Fidel Castro encarna : a afirma-

ção da soberania e o desenvolvimento 
econômico sobre fundamentos iguali
târios". 

''A geminação Havana-Ria será mo
tivo de grande orgulho para o povo 
carioca, porque lá, na Ilha herbica, 
solucionaram-se os problemas da saú
de pública e da educação para todos, 
espelho a ser refletido em nossa socie
dade carioca ( ... ) " 

Vereador Emir Amed- Rio de Ja
neiro - Brasil. 

Sobre "A década da mulher" 
( ... l Quero aproveitar o ensejo 

para parabenizar Beatriz Bissio pela 
excelente reportagem "A década da 
mulher", um trabalho profundo e al
tamente opinativo, bem diferente das 
reportagens da grande imprensa. 

Queiram informar-me, por favor, 
se Beatriz Bissio tem algum livro pu
blicado. Aprecio muito o seu modo 
de escrever e me identifico com vá
rias de suas posições no que diz res
peito à problemática da mulher no 
Terceiro Mundo. 

Denise Gomes de Moura - Goiâ
nia - Goiás - Brasil. 

Nota da Rãdação: 
A editora de cadernos do terceiro 

mundo, Beatriz Bissio, publicou com 
Neiva Moreira a reportagem "Os cu
banos na África': transformada em 
livro pela Editora Global (1979) eco
laborou com o capitulo dedicado à 
reforma do ensino durante o governo 
Velasco A/varado no livro "Modelo 
Peruano': de Neiva Moreira (Editora 
Paz e Terra). 



Encontro afro-brasileiro 
Trabalho há vários anos com gru

pos artísticos e culturais populares. 
No momento preparo o 2'? Encontro 
Ma/d das Entidades Afros, julho 86 -
SBPC. Esse grandioso evento objeti
va unificar o movimento negro nacio
nal, bem como estabelecer formas 
efetivas de intercâmbio com a comu
nidade afro. 1 nscrições e informações 
para Grupo Malê, Praça Anchieta, 17, 
Terreiro de Jesus - Salvador - BA -
CEP: 40.000 - Brasil 

Atalito Batista - São Mateus do 
Sul - Paraná - Brasil 

Na defesa dos direitos indígenas 
Diante das ameaças e perseguições 

que vêm sendo feitas a Dom José Go-

Intercâmbio 

• Francisco Joaquim Vilaça 
C.P. 262 - Chimoio - Moçambique 
• Mário Malungo Belengue "Maia" 
C.P. 48 - N 'dalatando - Kuanza 
Norte - Angola 
• Sérgio lgnácio 
C.P. 447 - Assis - São Paulo -
CEP: 19.800 - Brasil 
• Miguel C. Contreiras 
Rua do Ribatejo c/c 184-2 - Bairro 
Nelito Soares - Luanda - Angola 
• Josué Eduardo dos Santos 
Rua Marginal - 2 B.C. Elisios, 
n9 762 - ltanhaém - SP -
CEP : 11 .740 - Brasil 
• Sócrates do Rosário José Domingos 
(Paizinho) 
a/c do meu pai - C.P. 48 -
N'dalatando - Kuanza Norte -
Angola 
• Breno Veríssimo Gomes 
Rua Gonçalves Dias, 567 Bloco C, 
apt. 22 - Campo Grande - MS -
CEP: 79. 100 - Brasil 
• Carlos Pereira de Andrade 
C.P. 6465 - Luanda - Angola 
• Milton Alves de Souza 
Rua Curitiba, Qd-11 , Lt-02 -
Setor Urias Magalhães - Goiânia -
GO - CEP: 74.000 - Brasil 
• Miguel José de Almeida 
UIMG 322 - C.P. 202 - Cabinda -
Angola 
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mes e ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, pelo fato de terem apoiado a 
luta pelos direitos dos índios Kaigang 
de reaverem suas terras, solicitamos 
aos companheiros enviarem cartas de 
solidariedade a ambos. Sugestão de 
carta: "Solidarizamo-nos com Dom 
José Gomes, Bispo de Chapecó e com 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
na defesa dos direitos dos índios Kai
gang. Admiramos a firmeza e a cora
gem demonstradas, apesar das amea
ças e da raiva incontrolada dos políti
cos locais. Culpamos estes e as autori
dades estaduais e locais por qualquer 
ato de violência que vier a acontecer 
a Dom José ou aos sindicalistas." So
licitamos que enviem cartas ou tele
g_ramas a estes endereços: Prefeito de 

•Afonso Estrecheca 
Rua Virgílio dos Santos, 86 -
Sorocaba - SP - CEP: 18.100 -
Brasil 
• Eduardo Basílio 
Rua Sacramento, 43. C. do Sul -
Prata - MG - CEP: 38.140 -
Brasil 
• Lu(s André de Lima 
Rua Tobias Cândido, n9 78, 
C.P. 67 - Patos de Minas - MG -
CEP: 38.700 - Brasil 
• Elza Maria Claudino dos Santos 
Rua Dr. Carlos Mavigniér, 86 -
Casa Amarela - Recife - PE -
CEP: 50.070 - Brasil 
• Agostinho J. Sebasti3o Neto 
C.P. 755 - Luanda -Angola 
• Paulino José Salvador 
C.P. 509 - Luanda - Angola 
• Joanisbel Amorim A . de Oliveira 
Estrada Velha da Pavuna, 4 .906 - bl. 
0/apt. 102 - lnhaúma - Rio de 
Janeiro - CEP : 20.761 - Brasil 
• Shigeo Okamura 
C.P 9662 - São Paulo - SP -
CEP: 01051 - Brasil 
• Marcelo M. de Carvalho 
Rua José Panceri , 227 - Caxias do 
Sul - AS - CEP : 95.100 - Brasil 
• Celso Antônio Pereira 
Rua Municipal, 532 - São Paulo -
SP - CEP : 03661 - Brasil 
• José Rodrigues Filho 
Praça da Matriz, 337 - Amélia 
Rodrigues - BA - CEP : 44230 -

Chapec6 - Prefeitura Municipal -
89800 - Chapec6 - SC; Núncio 
Apostólico Dom Cario Fumo - C. P. 
07-0153 - CEP: 70200 - Brasília -
DF; CNBB - Caixa Postal 13-2067 -
CEP: 70000 - Brasília - DF; Dom 
José Gomes - Caixa Postal 14- CEP: 
89800 - Chapec6 - SC; Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais - Rua Por
to Alegre, 1078 - CEP: 89800 -
Chapec6 - SC. Enviar também tele
gramas ao Sr. presidente da Repúbli
ca, apoiando medida já tomada de 
desapropriação da área para os índios 
Kaigang: presidenteJoséSarney- Pa
lácio do Planalto- CEP: 70000- Bra
sília - DF. 

Centro Pastoral Vergueiro - São 
Paulo - SP - Brasil. 

Brasil 
• Silvana Schumacker Aguilera 
Rua Presidente Vargas, 50 - Olaria 
- Nova Friburgo - Rio de Janeiro 
- CEP: 28.600 - Brasil 
• José Manuel Antunes Rodrigues 
Rua Combatentes da Grande Guerra, 
22, r/c. - Cacem 2735 - Portugal 
• José L uis Marques 
Rua S. Gens, 2966 - Senhora da 
Hora - Matosinhos - Porto -
Portugal 
• Carlos Alberto da Silva Céras 
C.P. 890 - Benguela - Angola 
• Joana Balinha Paulino Maneca 
C.P. 890 - Benguela - Angola 
• António Moreira (Podre) 
C.P 890 - Benguela - Angola 
• Nais Cristiana da Silva 
C.P. 890 - Benguela - Angola 
• Mário Domingos Quintino 
Travessa Cabral Mancada, 24 -
Luanda - Angola 
• Francisco Tomé L. 
C.P. 1758 - Benguela - Angola 
• António Machado 
C.P. 498 - Benguela - Angola 
• Gualdino M. F. Ferreira "Lino" 
Rua das Violetas - Bairro Neves 
Bendinha - bl. 23, casa N'? 4 -
Luanda - Angola 
• Zeferino Laurinda 
Rua do Colégio Militar, 6/n9 509 -
C.P. 1518 - Benguela -Angola 
• Ab,'/io C. Manuel "Bula" 
C.P. 1476 - Benguela - Angola 
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Panorama Tricontinental 

Estados Unidos bombardeiam navios e território líbios 

!Milhares de jovens fizeram manifestações em Trípoli contra a agressão norte-americana 

D Com seu término previsto 
para o dia 2 deste mês, as 

manobras militares nor~ameri
canas no Mediterrâneo foram 
suspensas a 27 de março passa
do, dois dias depois que aviões 
da 6~ Frota norte-americana 
bombardearam navios e uma ba
se da Líbia no golfo de Sidra, 
sob a alegação de que mísseis 
daquele país árabe atacaram suas 
tropas. Apesar de declarar-se sa
tisfeito com o resulta.ao das ope
rações realizadas, o presidente 
Reagan não contou com o apoio 
político que esperava. Na verda
de, a realização das manobras 
militares em frente à costa líbia 
e em águas consideradas sob a 
sua jurisdição, pelo coronel Ka
dhafi, foi vista como uma provo
cação da administração norte
americana por boa parte da opi-
nião pública mundial. Coronel Muammar Kadhafi 
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Na Europa, Reagan só rece
beu apoio ostensivo da Alema
nha Federal e da Inglaterra. Os 
demais países procuraram não 
tomar. partido e a Itália apresen
tou duras críticas ao comporta
mento de Washington. A decisão 
de antecipar o fim das manobras 
pode ter sido influenciada em ra
zão desse comportamento euro
peu, além do repúdio do mundo 
árabe e dos países do bloco so
cialista. Quando ocorreram as 
agressões contra a Líbia nos dias 
24 e 25 de março passado, os na
vios dos Estados Unidos navega
vam dentro do mar territorial lí
bio de 200 milhas. Washington 
alega que só respeita 12 milhas. 

O número de vítimas líbias é 
incerto. Em Madri, a empresa de 
navegação Elcano revelou que 
o barco espanhol "Castillo de Ri
cote" resgatou, na noite do dia 



25, 16 marinheiros líbios que se 
encontravam numa balsa no gol
fo de Sidra e que foram levados 
para a capital líbia. 

Milhares de jovens, gritando 
"Abaixo os Estados Unidos" e 
"A 6~ Frota será destruída", fi
zeram manifestações em Trípoli 
e na cidade de Benghazi, próxi
ma ao golfo de Sidra, nos dias 
das manobras norte-americanas. 
O dirigente Muammar Kadhafi 
afirmou que o povo líbio "não 
tem medo da 6~ Frota, seja qual 
for o seu poderio". 

Trípoli enviou mensagem às 
Nações Unidas chamando a aten
ção para "as perigosas consequên
cias" do conflito. A nota, dirigi
da ao secretário geral Javier Pé
rez de Cuéllar, recorda "a reali
zação de repetidas manobras mi
litares norte-americanas de pro
vocação em frente ao litoral lí
bio". Nos Estados Unidos, con
gressistas declararam que Re& 
gan desrespeitou os preceitos da 
Lei de Poderes de Guerra (War 
Powers Act), ao enviar uma for
ça naval a uma região de comba
te potencial. A lei, aprovada em 
1973, determina que o presiden
te consulte o Congresso antes de 
colocar forças norte-americanas 
numa situação de claro risco de 
combate. Outros críticos da po
lítica externa norte-americana 
consideraram que enviar navios 
de guerra ao golfo de Sidra é 
uma tentativa deliberada de pro
vocar um conflito com a Líbia. 

O golfo, incrustado na costa 
mediterrânea, tem a forma de 
uma ferradura . O líder Muarn
mar Kadhafi afirma que todo o 
golfo faz parte do território da 
Líbia e determinou a linha de 
soberania do país na boca da fer
radura. 

Durante os ataques de março, 
os navios da 6~ Frota norte-ame
ricana estavam dentro dessa fai -
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O Sara toga, um dos navios que partiáparam das manobras norte-americanas 

xa reivindicada pela Líbia. A 
própria Casa Branca admite que, 
nos cinco anos de conflito, com 
o regime de Kadhafi, as forças 
dos Estados Unidos já cruzaram 
essa linha sete vezes por mar e 
18 vezes no espaço aéreo. O pri-

América Latina: 
20% da população 
são jovens 

Vinte por cento da popula
ção da América Latina têm 
entre 15 e 24 anos de idade, 
segundo um estudo do Centro 
Latino-Americano de Demo
grafia (Celade), organismo da 
Cepal. 

O estudo assinala que tal 
percentagem de população jo
vem "é importante não ape
nas pelo seu peso relativo den
tro do total, mas especialmente 
porque é um grupo dinâmico 
do ponto de vista demográfico 
e sócio-económico". 

Uma avaliação média sobre 
o crescimento populacional na 
América Latina estima que ela 
aumentará de 368 milhões em 
1980 para 478 milhões em 
1990. No ano 2000 deverá es
tar em torno de 608 milhões. 

meiro uso de força militar ·norte
americana ocorreu em agosto de 
1981, quando dois caças F-1 der
rubaram dois aviões de guerra I í
bios no mesmo golfo de Sidra. 
Incidentes graves ocorreram tam
bém em 1983. 

Alan García promete 
romper com os EUA 
se a Nicarágua for invadida 

O presidente peruano, Alan 
García, prometeu, em discurso 
pronunciado perante o Con
gresso argentino, que o seu país 
romperá relações diplomáticas 
com os Estados Unidos se ocor
rer uma invasão militar da Ni
carágua e anunciou que os pe
ruanos ajudarão os sandinistas 
a se defenderem da "potência 
agressora". 

Alan García, durante uma 
visita oficial de três dias à Ar
gentina, disse textualmente: 
"Anuncio neste soberano parla
mento que, no caso de uma in
vasão à Nicarágua, o Peru rom
perá relações com a potência 
agressora e ajudará o país ir
mão a se defender". E decla
rou, ainda que "o poder impe
rial pretende intervir na Nica
rágua". 

terceiro mundo - 9 



Colômbia: morto líder do M-19 

o· O comandante Alvaro Fayad 
Delgado, um dos fundadores 

e principal dirigente do Movimen
to 19 de Abril (M-19) da Colôm
bia, foi morto a tiros por um co
mando da polícia, a 13 de março 
último, em um apartamento no 
centro de Bogotá, quando se pre
parava para participar de uma 
reunião da Coordenação Nacio
nal Guerrilheira (CNG). 

No ataque policial morreu 
também uma mulher !J"ávida, 
Maria Cristina de Rosero, esposa 
do conhecido compositor colom
biano Raúl Rosero, dono do 
apartamento onde foi encontra
do o líder guerrilheiro. 

Psicólogo formado na Univer
sidade de Bogotã, Fayad Delgado 

·Alvaro Fayad: morto a tiros 

militou inicialmente nas Forças 
Armadas Revolucionárias da Co
lômbia (Farc), das quais se sepa
rou para fundar o M-19, hâ 12 
ijnos atrãs. 

Em 1984, Fayad Delgado par
ticipou da reunião~i::reta com o 
presidente Belisario Betancur, 

Fusão ZANU/ZAPU na reta final 

D Com a libertação de dois di
rigentes do partido oposicio

nista União Popular Africana do 
Zimbábue (Zapu), liderado por 
Joshua Nkomo, foram removi
dos alguns dos últimos obstácu
los para a formação de um parti
do único em Zimbábue, sob a di
reção do primeiro-ministro Ro
bert Mugabe, o líder da União 
Nacional Africana do Zimbábue 
(Zanu). As negociações entre os 
dois partidos - que na época da 
independência atuaram de forma 
conjunta na Frente Patriótica -
começaram no ano passado, no 
momento em que eram mais 
agudas as tensões entre eles. 

O primeiro-ministro Robert 
Mugabe lançou em 1984 a tese 
do partido único, que resultaria 
da fusão da Zanu e dos elemen
tos progressistas da Zapu. Apesar 
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de uma forte oposição inicial, os, 
liderados de Nkomo foram aos 
poucos aceitando a idéia da fu
são. Finalmente, o dirigente da 
Zapu resolveu conversar com o 
governo, para não perder inte
gralmente o controle sobre seus 
liderados. 

A partir dos últimos meses de 
85, as discussões se tornaram ex
tremamente complexas diante da 
campanha desestabilizadora pro
movida pela África do Sul. Em 
novembro, surgiu um impasse 
quando Nkomo exigiu a liberta
ção de Dumiso Dabengwa, o ex
comandante das guerrilhas da 
Zapu, e ~u subordinado direto, 
Lookout Masuku. Ambos foram 
presos em 1982, depois de serem 
acusados de armazenar armas 
clandestinamente. Nkomo tam
bém vetou o nome de Zanu para 

em Madri, onde se firmaram as 
bases da trégua que o M-19 assi
nou em agosto do mesmo ano. 

Fayad Delgado é o terceiro lí
der do M-19 que morre desde a 
fundação da organização em 
1974. O primeiro foi Jaime Ba
temán, em um acidente de avia
ção, em 1983. Em agosto de 85, 
um mês depois de o M-19 ter 
considerado rompida a trégua 
com o governo, foi morto, em 
Cali, Ivan Marino Ospina. 

A última edição de cadernos 
do terceiro mundo, a n~ 87, com 
a matéria de capa dedicada à Co
lômbia, incluiu uma das últimas 
entrevistas - se não a última -
concedida por Alvaro Fayad Del
gado na Cordilheira Central co
lombiana, onde expõe a posição 
do M-19 sobre o assalto ao Pa lá
cio da Justiça e as posteriores 
consequências. 

o novo partido único. Quando o 
processo da fusão parecia cami
nhar para um beco-sem-saída, o 
governo libertou os detidos, gra
ças a uma mediação política fei
ta pelo presidente Canaan Bana
na, um membro da Zanu que é 
oriundo da mesma etnia de Nko
mo. 

Com isso, foi afastado um im
portante obstáculo no prossegui
mento das gestões unificadoras. 
O primeiro-ministro Robert Mu
gabe pretende acelerar as nego
ciações até julho, tentando con
solidar a fusão Zanu/Zapu antes 
da abertura da Conferência de 
Chefes de Estado do Movimento 
dos Países Não-AI i nhados, pre
vista para o começo de setembro 
em Harare. Caso Mugabe atinja o 
seu objetivo, ele terá conseguido 
uma vitória política de grande 
importância e sua liderança no 
país estará definitivamente asse
gurada. 



"Brasiguaios": 
um drama em outra terra 

O Mais de 400 mil lavradores çalves, de 50 anos, nascido no 
brasileiros que foram viver Paraná, foi preso com um com

no Parat1uai a partir de 1966, panheiro, Pedro Adail, no final 
quando ficou pronta a Ponte da do ano passado, por defenderem, 
Amizade, em Foz do Iguaçu, Pa- com um advogado, a posse da 
raná, que liga os dos países, es- Fazenda Zampiere, em Puerto 
tão passando por graves proble- Adelia. Na prisão, Antonio ficou 
mas com a polícia do ditador acorrentado num chiqueiro, foi 
Alfredo Stroessner, pois r:ião ::i 

possuem qualquer proteção, ga- êi 
rantias ou direitos. Os "brasi
guaios" não têm outra saída, 
senão tentar voltar a sua terra, 
mas, por isso mesmo, enfrentam 
toda sorte de violências, como 
prisões, torturas e roubos. 

Somente agora esses lavrado
res tomaram consciência de sua 
situação, ao descobrirem que fo
ram utilizados · para "amansar a 
terra", ou seja, desmatar, desta
car, abrir estradas e preparar to
da a infra-estrutura necessária 
para o plantio e a comercializa
ção. Agora que a terra está pron
ta, são expulsos, na maioria dos 
casos por latifundiários e empre
sários também brasileiros, que 
estenderam seus domínios no 
território paraguai o. 

As denúncias foram feitas pe
la publicação " Jornal dos Traba
lhadores Sem Terra" , editado no 
Brasil, que cita vários casos de 
violência. Em Pacová, por exem
plo, distante 15 quilômetros da 
fronteira com Sete Quedas, a po
lícia obrigou os brasileiros a par
ticipar das comemorações do si
tuacionista Partido Colorado, no 
poder desde 1954. Cada um re
cebeu um cartão de presença e, 
depois, a polícia começou a pas
sar de casa em casa e quem não 
tivesse o cartão era preso e obri
gado a prestar serviço no exérci
to durante 40 dias. 

O lavrador José Antonio Gon-
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obrigado a comer restos de comi
da e a realizar trabalhos força
dos. Esse é só um dos tantos ca
sos de repressão contra os "bra
siguai os". 

Cem mil lavradores preten
dem voltar ao Brasil o mais breve 
possível. Um grupo de 900 famí-
1 ias prepara-se para deixar o Pa-

raguai rumo ao Mato Grosso do 
Sul, onde já existem dois acam
pamentos de "brasiguaios" nos 
municípios de Mundo Novo 
(992 famílias) e Sete Quedas 
(144 famílias). Acontece que o 
governo do estado afirma que 
não mais permitirá acampamen
tos em seu território. 

Os brasileiros são obrigados a 
pagar a construção de escolas, e 
o salário dos professores. Muitos 
pagaram até três vezes o lote on-

Os "brasiguaios" 
tomaram 
consciência de que 
foram utilizados 
para desmatar e 
preparar a terra 

de vivem, pois quando muda o 
chefe do IBR (o Incra para
guaio), o novo chefe anula as 
escrituras anteriores. Além dis
so, são também obrigados a pa
gar uma taxa "permisso", em 
torno de Cz$ 300 a Cz$ 400 por 
ano, válido por um ano, e ainda 
têm de entregar à polícia parte 
do que produzem. 
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Bolívia: 
Garcia Meza no banco dos réus 

D Cabe à Suprema Corte de 
Justiça da Bolívia o direito 

de julgar o ex-ditador García 
Meza (julho 1980/agosto 1981) 
e mais 55 civis e militares, acu
sados da prática de diversos cri
mes, que vão de assassinatos à 
destruição da riqueza do país. 
A decisão foi adotada pelo 
Congresso Nacional boliviano, 
que examinou o julgamento de 
responsabilidades a que os indicia
dos foram submetidos. 

A lista é encabeçada por Gar
cía Meza, o brigadeiro Waldo 
Bernal e o almirante Ramiro 
Terrazas Rodríguez, integran
tes da junta militar qu!! tomou 
o poder em 17 de julho de 1980, 
depondo a presidente constitu
cional Lidia Gueiler. As mais 
graves acusações em relação a 
assassinatos e violações dos di
reitos humanos pesam sobre o 
coronel Luís Arce Gómez, minis
tro do Interior da ditadura. 

Na relação dos civis, constam 
os nomes dos principais agentes 
paramilitares, aos quais são im
putados numerosos crimes, co
mo as mortes do dirigente socia
lista Marcelo Ouiroga Santa 
Cruz, o deputado Carlos Flores, 
o sindicalista mineiro Gualber
to Vega e de nove dirigentes na
cionais do Movimento de Es
querda Revolucionária (MI R). 

A parte principal da resolu
ção do Congresso, que passou à 
Justiça a competência do julga
mento, afirma que os acusados 
estão indiciados em "delitos de 
sedição, revolta armada, organi
zação de grupos armados irregu
lares, privação de direitos, aten
tados contra a liberdade de im-

12 --terceiro mundo 

prensa, violação da autonomia 
universitária, assassinatos, geno
cídio, associação delituosa, con
tratos lesivos ao Estado, destrui
ção da riqueza nacional, cria
ção de sociedades fictícias, rou
bo, furto, não-cumprimento de 
deveres", além de outros crimes 
previstos pela Constituição po
lítica do país e pelo Código 
Penal. 

A decisão do Congresso boli
viano foi adotada no dia 25 de 
fevereiro passado, durante uma 
sessão na qual foi ouvido o advo
gado de defesa do ex-ditador, 
Bravo Burgos, cujos argumen
tos (entre os quais, que García 
Meza teria assumido o poder em 
cumprimento a uma determina
ção institucional das forças ar
madas) foram rebatidos por vá-
rios parlamentares..:... . 

O julgamento de García Meza 
e de outras 55 pessoas gerou um 
clima de expectativa nos meios 
políticos e na população da Bo
lívia. Estaria aberta a possibili
dade de um ex-ditador ser con
denado por crimes perpetrados 
num regime de exceção. Mas a 
previsão é que esse julgamento 
demore meses para ser concluí
do. 

Em janeiro passado, García 
Meza revelou dispor de mais de 
100 mil dólares para organizar 
sua defesa, limpar sua imagem 
política e fundar um novo par
tido. Sua fortuna é avaliada em 
vários milhões de dólares, a 
maioria retirada do país, e ele 
conta com o apoio de grupos 
que exploram o narcotráfico e 
de alguns setores da iniciativa 
privada. 

Alguns círculos políticos che
gam a admitir a hipótese de que 
o julgamento de responsabilida
des venha a converter-se num am
plo esquema publicitãrio de Gar
cía Meza. No prbprio Congresso, 
vãrios representantes da Ação De
mocrática Nacionalista e do Mo
vimento Nacionalista Revolucio
nário foram colaboradores da 
ditadura. Entre esses, está o se
nador Mário Rolón Anaya, mi
nistro das Relações Exteriores 
de Meza e encarregado por ele 
de devolver o cadáver de Oui
roga a sua família . 

A aparente frieza com que os 
principais acusados estão enca
rando o julgamento não está 
relacionada apenas ao fato de 
que em 150 anos de vida repu
blicana nenhum julgamento de 
responsabilidades tenha acabado · 
com a prisão dos ex-presiden
tes acusados. Ela parece estar li
gada à presença, em postos de 
importância no governo de Paz 
Estenssoro, de vãrias figuras da 
antiga· ditadura . Uma delas é o 
atual ministro da Defesa, Luis 
Fernando Valle, que foi minis
tro também em 19BO. 

O exército tem guardado o 
mais absoluto silêncio. Não ape· 
nas em razão da disciplina cas
trense, mas ta·mbém em conse
quência da atual composição 
dos comandos, dos quais os 
militares que mais tenazmente 
se opuseram a García Meza fo
ram afastados. 

Segundo a Associação de Pa
rentes de Presos e Desaparecidos 
da Bolívia (Asofam), cerca de 84 
pessoas foram assassinadas e 36 
desapareceram durante o go
verno Meza. A presidente da 
Associação, Lola Flores, infor
mou que a comprovação des
ses crimes foi entregue ao Con
gresso Nacional, quando este ain
da examinava a possibilidade de 
julgar o ex-ditador. 



Editorial 

Depois de Marcos e Duvalier 
Qual o futuro de 

Pinochet, Suharto e Mobutu? 
O ano de 1986 começou de forma auspiciosa, 
varrendo do mapa político duas ditaduras: a de 
Jean-Claude Duvalier, no Haiti, e a de Ferdinand 
Marcos, nas Filipinas. 
Nascidas destas boas notícias, a reflexão e a 
esperança nos conduzem às tiranias que subsistem 
em países como o Paraguai e o Chile, na América 
Latina, a Coréia do Sul, a Indonésia e o Paquistão, 
na Asia, a Libéria e o Zaire, na Atrica. 
A pergunta que nos ocorre é a seguinte : os Estados 
Unidos, que tiveram uma influência decisiva nas 
fugas de Marcos e Duvalier, estarão dando início 
a uma nova política, com o propósito de conter as 
ditaduras que até agora apoiaram? 
Não acreditamos nessa hipótese, mas arites de 
mais nada analisemos se é verdade que a mão do 
presidente norte-americano Ronald Reagan foi 
determinante nos dois episódios e quais 
teriam sido os seus motivos. Seria um erro 
subestimar o peso do governo dos Estados Unidos 
nos acontecimentos, tratando-se de países tão 
dependentes de Washington, como também seria 
imperdoável esquecer a responsabilidade 
norte-americana na instauração de numerosas 
ditaduras. 
Até há pouco tempo, Reagan era aliado e amigo 
de Duvalier e Marcos, da mesma forma que o é, 
ainda hoje, do presidente da Coréia do Sul, general 
Chun Doo Hwan. 
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Se os regimes do Haiti e das Filipinas não tivessem 
enfrentado crises tão graves, provavelmente suas 
relações com Washington seriam hoje tão 
"normais" quanto as que subsistem com Seul. 

Há mais um dado: deixar de lado aliados 
incômodos é uma operação politicamente 
conveniente, desde que haja motivo para se 
acreditar que os sucessores não colocarão em 
perigo os interesses norte-americanos. É 
precisamente esta, até o ponto em que se podem 
fazer previsões, a situação dos dois países 
recentemente I ibertados do despotismo. 

Ao contrário do ex-presidente democrata James 
Carter, que detestava as ditaduras 
- independentemente de sua eficiência em 
combatê-las - Reagan jamais se considerou um 
inimigo ideológico desse tipo de regime. Ao longo 
dos últimos anos, a administração republicana 
tem demonstrado que pode ter como 
interlocutores e aliados os brutais generais que 
usurparam o poder a sangue e fogo, desde que 
comunguem com os seus ideais supremos : 
caminho livre para o investimento estrangeiro e 
luta sem quartel contra o "comunismo". 

A categoria de "inimigo ideológico", na visão· 
de Reagan, fica reservada para a esquerda e para 
os adversários de tendência socialista. O presidente 
da superpotência nunca teve em relação a Marcos 
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e Duvalier, no passado, como não tem hoje contra 
Pinochet, Stroessner, Suharto ou Mobutu, 
a agressividade e a atitude intervencionista que 
demonstra contra a Nicarágua, apesar do 
pluralismo político e da economia mista que 
caracterizam o pequeno país centro-americano. 
A Nicarágua não constitui uma ameaça à 
democracia, mas apenas às aspirações hegemônicas 
dos Estados Unidos, como todo movimento de 
libertação que chega ao poder. É isso o que conta 
quando Reagan distingue amigos de inimigos e é 
isso o que quer dizer quando afirma que 
"as políticas e ações do governo da Nicarágua 
constituem· uma ameaça insólita e extraordinária 
à segurança nacional e à política externa dos 
Estados Unidos". 
É por este motivo que Reagan, desde os seus 
tempos de oposição, criticava tão duramente 
Carter por sua brandura em relação ao movimento 
sandinista e, depois de chegar ao poder, tem sido 
sempre tão implacável contra a Nicarágua. Para ele, 
o maior perigo não era Somoza, mas a perspectiva 
de um regime anti imperialista, e por isso sustenta 
que os Estados Unidos deveriam ter apoiado 
Somoza para evitar a vitória sandinista. Pela 
mesma razão, Reagan ·apóia os guardas somozistas 
que host ilizam a Nicarágua e os proclama 
"combatentes da liberdade", deixando claro com 
essa comparação descabida que a liberdade e a 
democracia não figuram entre suas preocupações, 
obcecado que está com o fato de um país pobre, 
com apenas três milhões de habitantes, sufocado 
militarmente pelo esforço bélico e pelos prejuízos 
causados pela guerra financiada pelos Estados 
Unidos, não se submeter aos ditames de 
Washington. E chama isto de "ameaça insólita e 
extraordinária à segurança" da primeira potência 
mundial. 
O Haiti é o maior receptor da ajuda 
norte-americana no Caribe. Não se sabe que 
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Reagan alguma vez tenha pressionado para 
melhorar a situação política da ilha, mundialmente 
conhecida pela brutalidade repressiva da dinastia 
Duvalier e de seus tonton-macoutes há 20 anos. É 
do conhecimento público, porém, que todos os 
anos o Congresso norte-americano examina a 
concessão de novos créditos à ilha caribenha. O 
governo informava que havia "progressos" em 
relação à situação dos direitos humanos e, devido 
a tão animadoras perspectivas, a ajuda era 
aprovada. 
Para a Casa Branca ficava difícil responder aos 
questionamentos dos jornais e da oposição sobre 
a coerência de financiar uma guerra contra a 
Nicarágua, sob o pretexto de não haver ali 
liberdade de informação nem respeito à oposição, 
sendo de conhecimento geral que no Haiti os 
adversários políticos eram assassinados e a crítica 
não era admitida. Nesse contexto, o povo haitiano, 
que parece não ter percebido os "progressos" 
apregoados em relação aos seus direitos, decidiu 
desafiar o terror e manifestou sua resistência à 
tirania. 
Segundo observadores de Washington, o governo 
norte-americano tinha chegado à conclusão, no 
início de fevereiro, de que Jean-Claude Duvalier só 
conseguiria manter-se no poder à custa de um 
banho de sangue de proporções alarmantes. É fácil 
imaginar, em tal hipótese, qual seria a pressão não 
só internacional como também da opinião pública 
interna no caso dos Estados Unidos persistirem 
em seu apoio a Duvalier. Além disso, essa atitude 
seria um prato feito para a oposição democrata 
contra um governo que seria obrigado a admitir 
que se enganara ou que tinha enganado. A 
incoerência em relação à Nicarágua não seria 
maior nem menor, apenas se tornaria mais 
evidente. 
Não foi difícil para Reagan dar uma reviravolta e 
garantir a saída de Duvalier, já que não havia 



qualquer "perigo comunista" à vista. A oposição 
tinha sido liquidada fisicamente durante anos de 
feroz repressão e a esquerda não tem atualmente 
uma organização sólida. O golpe m·ilitar teve como 
resultado a instalação de uma junta, dominada por 
oficiais que no último momento se revoltaram 
contra seu antigo chefe. Segundo os observadores, 
a Casa Branca veria com bons olhos um 
"duvalierismo sem Duvalier". 
O quadro filipino apresenta semelhanças com o 
haitiano quanto ao fato de Marcos ter se tornado 
um aliado incômodo, que convinha tirar de 
cena. A diferença estava em que, nas Filipinas, 
a oposição popular a Marcos era forte e 
organizada. Trata-se, na verdade, de duas oposições, 
uma delas de tendência democrático-liberal, 
apoiada nas classes altas e no clero moderado e 
centrista. Estas forças convergiram em sustentação 
da presidente Corazón Aquino e de seu vice, 
Salvador Laurel. A esquerda, por sua vez, estava 
organizada apesar da repressão e fazia parte dela 
uma guerrilha importante, que as forças armadas 
nunca conseguiram debilitar, o que prova sua 
capacidade potencial de expansão. 
Os estrategistas de Washington concluíram que, 
se em vez de transferir pacificamente o governo 
para Corazón Aquino, o ditador insistisse em 
permanecer no poder baseado num aumento da 
repressão, haveria fatalmente uma polarização 
entre o governo e a oposição de esquerda. A 
dinâmica imposta por Marcos aumentava o 
"perigo comunista: ' e a única possibilidade de 
superar esta situação estava precisamente na 
substituição da ditadura de Marcos por um governo 
democrático liderado por Aquino. Esta opção 
tem os seus riscos, já que o fermento da luta 
popular nas Filipinas é bastante forte, mas esta é 
uma outra questão. 
A exposição destes antecedentes se fazia 
necessária para interpretar as repercussões sobre 
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o fim das ditaduras ocorrido nos primeiros dias 
de 1986. 
A primeira conclusão a que se chega é que o 
governo Reagan, demonstrando que fez alguma 
coisa (ainda que tardiamente) para que Duvalier 
e Marcos se retirassem (transbordando de 
riquezas), poderá mais facilmente iludir os setores 
que pedem pulso firme contra ditaduras como 
as de Pinochet e Chun. 
Em segundo lugar, Reagan deve usar estas 
mudanças em favor de sua estratégia 
anti-sandinista, tentando convencer que a 
intervenção militar na Nicarágua é tão legítima 
quanto as pressões sobre Marcos, acenando com 
este argumento sempre que se critique sua 
ingerência política e militar naquele país da 
América Central. 
Em terceiro lugar, não vislumbramos nenhum 
motivo para supor que a passividade 
norte-americana demonstrada no passado em 
relação às ditaduras possa se modificar, pelo menos 
enquanto não ocorrerem mudanças internas em 
outros países que induzam a superpotência a agir 
de modo a favorecer uma alternativa democrática 
de governo. As derrotas das ditaduras do Haiti 
e das Filipinas foram conquistas dos povos desses 
países que obrigaram Reagan a encontrar a saída 
que menos afetasse os seus interesses. A atitude 
de Washington poderá repetir-se onde as condições 
se apresentem semelhantes. 
Por último, estas duas experiências demonstraram, 
mais uma vez, que os Estados Unidos podem, se 
assim o desejarem, derrubar as ditaduras dos países 
que permanecem sob sua hegemonia. 
As novas evidências desta verdade política fazem 
recair sobre a superpotência uma grave 
responsabilidade, não só relativa às ditaduras 
subsistentes como também aos despotismos do 
passado que se mantiveram graças às alianças com 
.o mais poderoso país do mundo ocidental. • 
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Matéria de capa . 

Brasil está em oitavo lugar no 
ranking do poder econômico 
mundial· este é um dado sempre 
citado pelos interessados em 
mostrar a imagem de um "Brasil 
potência", embora tenham que 

dissimular os índices não tão elogiáveis 
de miséria, mortalidade infantil, 
subnutrição e fome, o outro lado da moeda 
de um país de contrastes. 
Mas, sem dúvida, esse poderio econômico 
transforma o Brasil em um pa(s de peso no 
cendrio internacional e o fato de sua 
divida externa ser a maior do Terceiro 
Mundo não faz senão aumentar a sua 

Brasil 

importância diante dos credores do Norte 
industrializado e dos devedores do 
empobrecido Sul. 

Este.s elementos explicam o interesse com 
que se acompanhou, a mvel internacional, 
o anúncio e a aplicação do Plano de 
Inflação Zero do governo Sarney. 
O que deve mudar no Brasil depois do 
Plano do Cruzado? 

Os artigos que publicamos nesta matéria 
de capa procuram mostrar algumas das 
consequências do pacote, a partir dos 
elementos surgidos nas duas primeiras 
semanas depois de seu anúncio oficial. 



O congelamento dos preços foi uma das medidas de grande impacto popular 

N
a noite do dia 27 de fe
vereiro, os 130 milhões 
de brasileiros ficaram a

tônitos. As emissoras de televi
são e de rádio começaram a di
vulgar as primeiras informações 
de um plano a ser anunciado ofi
cialmente na manhã do dia se
guinte pelo presidente José Sar
ney e que foi classificado bom
basticamente por porta-vozes do 
governo como uma "revolução 
econômica". A expectativa de 
mu.cianças no cotidiano de to
das as categorias sociais provo
cou um suspense geral, parcial
mente desfeito quando os matu
tinos do dia 28 de fevereiro ante-

Umaauzada 
contra a inflacão r 

ciparam detalhes mais concretos 
do Plano de Estabilização Eco-
nômica, elaborado sigilosamente por um grupo de 
técnicos e economistas. 

Quando o presidente começou a falar por rede 
nacional de r4dio e TV, o país já vivia um feriado 
bancário, decretado para evitar a retirada em massa 
dos depósitos, corrida para o mercado negro do 
dólar e especulação desenfreada na bolsa de valo
res. O impacto popular das medidas anunciadas 
por Samey foi provocado, em primeiro lugar, pela 
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Um plano de estabilização da 
economia elaborado por técnicos 
do governo Samey muda 
as regras do jogo num momento em 
que a perda salarial e a disparada 
dos preços ameaçava a 
estabilidade poütica 

mudança da moeda nacional, que deixou de ser o 
cruzeiro para chamar-se cruzado, valendo mil vezes 
mais. Ein segundo lugar, pelo congelamento geral 
de preços, taxas de câmbio e de títulos públicos 
pelo prazo de um ano e pela nova política salarial. 
Também foi extinta a correção monetária, um 
índice criado há quase 20 anos, por meio do qual 
toda a economia nacional era indexada, em grau 
variável, às taxas de inflação. 
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O plano do governo surgiu num momento de 
profunda inquietação social e política em todo o 
país. A sensação geral era a de que o governo havia 
perdido o controle da situação. A reforma ministe
rial realizada no começo de fevereiro em vez de 
superar a crise, criou novos impasses. A classe polí
tica se preparava para um ataque frontal ao Execu
tivo quando o Congresso reabrisse em março. O 
trabalhadores estavam mobilizados para uma onda 
de greves reivindicatóriàs exigindo aumentos sala
riais trimestrais ou escala móvel de reajustes. Os 
agricultores sem terra, com o apoio de alguns go
vernadores estaduais, criticavam a inércia do presi
dente e vários políticos ameaçavam abandonar o 
barco governamental, pulando para partidos mais 
à direita ou mais à esquerda. Foi nestas circunstân
cias que Sarney partiu para um verdadeiro "tudo 
ou nada". 

O Plano de Estabilização Econômica, também 
conhecido como Plano Cruzado, Plano Inflação 
Zero, ou Plano Austral à brasileira foi elaborado 
dentro do maior segredo por economistas brasilei
ros, em sua maior parte ligados ao Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro (PMDB), um dos 
sócios da aliança governamental com o Partido da 
Frente Liberal. O projeto, segundo fontes oficiais, 
foi posto em prática antes de ficar totalmente 
pronto. Para garantir a execução das mudanças 
econômicas, o presidente apelou para o povo, pe-

<lindo a vigilância geral sobre os preços. O apelo foi 
entusiasticamente aceito por uma população cansa
da de suportar aumentos quase diários dos preços 
em consequência de uma inflação descontrolada de 
263% ao ano, que ameaçava pular para SOO% em 
19 6. 

E pontaneamente, donas de casa, associações de 
moradores e consumidores em geral tomaram-se 
fiscais do governo, denunciando à polícia comer
ciantes e prestadores de serviços que reajustaram 
seus preços depois de anunciado o <:ongelamento. 
A participação popular, após mais de duas décadas 
de autoritarismo político e econômico, gerou uma 
onda de otimismo que em alguns momentos che
gou perto da euforia. A população resolveu poli
ciar os preços, mesmo sem aceitar muito bem o 
congelamento de salários, confiando na promessa 
governamental de zerar a inflação. Desde o fim do 
regime militar, esta foi a segunda vez que a popula
ção teve a chance de sair às ruas para exigir mudan
ças. A primeira foi ém 1984, para pedir eleições di
retas para presidente, até hoje não alcançadas. 

Recomposição de interesses 

Mas o Plano de Inflação Zero serviu também 
para uma estratégica recomposição dos interesses 
da indústria, comércio,' agricultura, bancos e do se
tor das empresas transnacionais. Se os trabalhado-

.8 res já estavam cansados de ver os 

6 preços subirem numa velocidade 
o cada vez mais frenética, enquan
! to o seu poder aquisitivo dimi
~ nuía, para as elites econômicas a 
i inflação deixou de ser interessan-

te no momento em que ultrapas
sou o patamar dos 250% ao ano. 
A indústria, a agricultura e oco
mércio passaram a ter uma gran
de dificuldade para calcular a 
sua taxa de lucro. O acompanha
mento da espiral inflacionária 
passou a exigir técnicas e equipa
mentos complexos, ao mesmo 
tempo em que as margens de 
erro nas previsões se ampliaram 
consideravelmente e qualquer 
fracasso poderia ser fatal. Os 
bancos e o capital financeiro, os 
principais beneficiados com a es
peculação surgida no momento 
em que o país passou a viver em 
função da inflação, não foram os 



mais entusiqsmados com o trata- 9 
mento de choque imposto pelo ~ 
governo, mas acabaram impossi- @ 
bilitados de fazer críticas abertas. ~ 

A solução técnica elaborada 
pela equipe de economistas reu
nida em torno dos ministros do 
Planejamento, João Sayad, e da 
Fazenda, Dilson Funaro, apre
sentou o modelo teórico cuja 
colocação em prática acabou sen
do acelerada pela conjugJção dos 
interesses políticos de um gover
no em decomposição e de grupos 
econômicos temerosos de perder 
o controle sobre os lucros. Os 
"magos" econômicos do governo 
fizeram questão de separar o pla
no brasileiro do controvertido 
Plano Austral, vigente na Argen
tina desde meados do ano passa
do e que também buscou um tra
tamento de choque para a infla
ção galopante. 

Choque sem recessão 

A ideologia dos autores da re
forma econômica brasileira é li-

Nos primeiros 
dias depois do 
anúncio do 
pacote a 
população 
depredou 
vários 
estabelecimentos 
que violaram a 
lista oficial de 
preços 

beral. Quase todos eles são eco- ralizados dos 
nomjstas jovens, formados em trabalhadores, 
universidades norte-americanas o que seria fa-
(Massachussetts e Harvard), que tal para um go-
se tornaram conhecidos pela crí- vemo que até 
tica sistemática ao projeto mone- --"'-""'"""" o começo de 
tarista implantado pelos gover- março já se 
nos militares anteriores. No gru- mostrava cam-
po de 15 economistas que for- baleante. 
mou o núcleo central do projeto A solução 
Cruzado, havia unanimidade em técnica apre-
tomo da idéia de que um trata- sentada pelos 
mento de choque não deveria gerar recessão. A di- economistas foi a oportunidade para que os setores 
ferença do plano brasileiro em relação ao Plano produtivos e políticos liberais ou de centro-esquer
Austral é que a terapia de choque aplicada na Ar- da recompusessem a aliança estabelecida em 1984 
gentina encontrou um paciente em recessão econô- durante a campanha pela redemocratização, que 
mica aguda, enquanto que a reforma do presidente culminou na eleição indireta do falecido presidente 
Samey foi implantada num pais que registrou no Tancredo Neves, substituído no dia da posse por 
ano passado a maior taxa de crescimento econômi- ' seu vice José Samey. Para os analistas da realidade 
co do Ocidente (7,5%). Ainda segundo o grupo, o política brasileira, a elite política e empresarial 
país teria que continuar crescendo a taxas médias teve, por ocasião da implantação do Plano Cruza
de 5 ou 6% ao ano para garantir um mínimo de es- do, também conhecido popularmente como "pa
tabilidade ao projeto. Uma nova recessão geraria cote", a oportunidade de fazer prevalecer mais 
desemprego e, consequentemente, protestos gene- uma vez os seus interesses fazendo mínimas con-
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cessões aos assalariados, que pelo menos nesse pri
meiro momento retribuíram com generoso apoio 
a uma mudança de rumo da qual não Silo os prin
cipais beneficiários. 

O que é bom para a Globo na:o é bom para o Brasil? 

A estratégia de alianças entre políticos liberais e 
empresárioo pode ser melhor analisada por meio 
da conduta adotada pela maior cadeia de rádios, 
televisões e jornais do país, a Rede Globo quarto 
maior conglomerado privado do mundo no setor 
de comunicação. Depois de cometer inúmeros 
erros de avaliação política no final do regime mili-

lha imediata de um novo presidente com a partici
pação de toda a população. 

Em março, novamente, a Rede Globo jogou-se 
inteim na campanha de apoio ao pacote, com o 
slogtin "tem que dar certo''. O mesmo esquema das 
diretas foi posto em marcha. 

Mas apesar do empenho do governo, dos empre
sários dos políticos liberais e de ponderáveis seto
res da classe média para que tudo dê certo, o plano 
anunciado por Samey tem muitos pontos obscu
ros. O controle geral dos preços é uma meta muito 
popular, mas tecnicamente difícil, quase impossí
vel, garantem alguns economistas. A vigilância po
pular na-o vai durar indefinidamente. Além disso, 

~ um controle total entra 
a em conflito com o mode

lo econômico de merca
do vigente. As listas de 
preços tabelados em mar
ço não chegaram aos 
cinco mil itens, quando 
surgiram problemas en
tre comerciantes e ataca
distas, entre fábricas 
montadoras e fornecedo
res, entre atacadistas e 
produtores agrícolas. 

As donas-de-casa não podem controlar a sofisticada contabilidade das transnacionais 

A pressão dos consu
midores se propagou em 
ondas de choque, que 
foram no entanto per
dendo gradativamente 

tar, com o qual manteve sólidos laços, a Rede Glo
bo entrou, depois de um período de vacilaç:ro, na 
campanha pelas eleições diretas, embora no passa
do tenha apoiado a escolha indireta de governantes 
militares. 

Como porta-voz informal da elite governante, 
essa rede, cuja audiência abrange a maioria dos te
lespectadores do país, teve suficiente visão política 
para apoiar a reivindicação popular de redemocra
tização, ajudando a criar as condições necessárias 
para que o regime militar fosse substituído por um 
civil sem ruptura da aliança entre empresários e po
líticos liberais e, portanto, sem mudanças significa
tivas no modelo econômico. Como a elite manteve 
o processo sob seu controle, a reivindicação popu
lar de eleições diretas foi posteriormente esvaziada, 
e mesmo políticos como o presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guimar[es, outrora conhecido 
como "senhor diretas-já", n[o querem mais a esco-' 
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sua força, na medida em 
que se dirigiam ao ponto básico da produção. Isto 
é, os consumidores n[o têm meios para controlar 
os preços agrícolas na lavoura, não podem fiscali
zar o valor dos insumos básicos e nem entendem 
os complicados mecanismos de fixação de cota
ções do aço, combustíveis, energia elétrica etc .. 

Faltam fiscais 

As donas de casa não poderão controlar a sofis
ticada contabilidade das empresas transnacionais, 
cujos custos são fixados no exterior. Mais difícil 
ainda será fiscalizar a mecânica interna do sistema 
financeiro. Tudo isto só é possível com uma pre
sença hegemônica do Estado, e o modelo vigente 
no Brasil atualmente não é o de uma economia pla
nificada. O mais provável é que, na medida em que 
o controle dos · preços passe da etapa do balcão 
para o das reuniões de executivos e dos cálculos 



eletrônicos, ele vá perdendo lentamente a sua rigi
dez e eficácia e os aumentos voltarão a acontecer 
de forma lenta e gradual. Até mesmo os autores do 
Plano Inflação Zero acreditam que esta é uma me
ta impossível. Realisticamente, falam de uma infla
ção de até 20%. Um indicador de possíveis tendên
_cias futuras é o fato de que as principais empresas 
financeiras do país fixaram, depois do pacote, os 
juros anuais em 55%. 

Acostumado a inflações galopantes, o consumi
dor certamente reagirá com alívio a taxas inferio
res a 50%. Logo verificará, porém, que a erosão de 
seu poder aquisitivo continuará e que o pacote não 
era a esperada soluç:ro para os problemas do país. 

e 

feito pela cotação máxima vigente no dia da divul
gação do projeto de estabilização econômica. Vá
rios sindicatos denunciaram que em janeiro e co
meço de fevereiro muitos preços foram reajustados 
bem acima da inflação, numa espécie de incorpora
ção antecipada de desvalorizações futuras. Estes 
aumentos foram mantidos no congelamento. 

Os técnicos do governo alegam que os trabalha
dores não sairão perdendo (ver entrevista com 
Francisco Lopes), já que os salários congelados te
rão seu poder aquisitivo mantido em razão da 
inflação baixa, ao contrário do que acontecia 
quando os reajustes chegavam a 100% ou mais a 
cada seis meses, mas a inflação passava com folga 

dos 250% anuais. Esquecem de 
mencionar, no entanto, que os 
salários foram congelados com o 
seu poder de compra deteriorado 
ao ex tremo, depois de mais de 
20 anos de arrocho 'imposto 
pelo modelo econômico dos 
governos militares. 

A maciça campanha publici
tária a favor do pacote e do 
congelamento de preços esfriou 
os protestos e a mobilizaça:o 

A primeira reação da classe 
trabalhadora foi de apoio ao 
Plano, embora se tenha registrado 
uma considerável perda salarial 

A questão dos salários é um dos pontos chaves -~ 
do novo equilíbrio social procurado pelo pacote. ~ 
No dia 28 de fevereiro o governo congelou todos 
os salários do país pela média das remunerações re
cebidas nos últimos seis meses, mais um bônus de 
8%. Em termos quantitativos houve ·uma perda sa
larial que variou entre 5 e 45%, dependendo da ca
tegoria e da data do último reajuste semestral. Foi 
implantada também a escala móvel de aumentos, 
sempre que a inflação ultrapasse 20% e adotou-se 
um complicado mecanismo de compensação par
cial das perdas geradas por taxas inflacionárias in
feriores a 19,9%. 

A reação dos assalariados variou da frustração 
ao protesto, já que o congelamento de preços foi 
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dos sindicatos mais combativos a favor de uma 
greve geral. O problema, porém, aparentemente 
só foi adiado. Se a inflação ressurgir e se o tabela! 
mento de preços n[o for obedecido à risca, a frus
tração sindical dificilmente será contida. O de
creto presidencial que implantou o pacote per
mite negociações diretas entre patr.ões e emprega
dos, mas este inegável avanço niro foi precedido de 
alterações na legislação trabalhista, o que acaba
rá favorecendo os sindicatos de setores chaves 
da economia, como os metalúrgicos, mas mante
rá as dificuldades negociadoras para as catego
rias cujo poder oo barganha é menor. 

O sacrifício imposto aos empregados bancários 

O setor de empregados do sistema bancário é 
certamente o que sofrerá maior impacto imediato. 
Muitos especialistas econômicos brasileiros coinci
dem em avaliar que uma das maiores vítimas do 
pacote é o sistema financeiro, que passou por um 
processo de gigantismo incontrolável no período 
em que a inflaçã'o aumentava diariamente. Até o 
começo de março era muito mais lucrativo apli
car dinheiro em especulação financeira do que em 
atividades produtivas. Ganhava-se mais no over
night, no open-market, no câmbio negro e na ci
randa infernal do mercado de opções nas bolsas 
de valores do que plantando, construindo ou fa
bricando. 

Esta voragem insaciável do sistema financeiro 
acabou por ameaçar o próprio ritmo do cresci
mento industrial, cujos recursos para investimento 
minguaram acentuadamente. As contradições entre 
bancos e indústrias cresceram, antecipando um 
choque quase inevitável a médio prazo. O pacote 
cortou essa possibilidade, favorecendo a indústria, 
o comércio e a agricultura em prejuízo dos bancos, 
cuja fantástica rentabilidade ficará agora reduzida 
a margens consideradas normais num sistema eco
nômico estável. O setor financeiro deve perder a 
sua opulência e a consequência imediata desse fa
to é a possibilidade de demissão em massa de 70 a 
100 mil bancários, além da 'qllebra de grandes ban
cos e o fortalecimento de instituições estatais. 

A reforma econômica não teve relação direta 
com a questão da dívida nem incluiu nenhuma me
dida de fundo sobre o problema, mas os banquei
ros internacionais e o FMI acompanharam ,muito 
de perto tudo o que foi discutido e decidido em 
Brasília no período entre 27 de fevereiro e fins de 
março. O receituário clássico do Fundo não foi 
seguido no projeto, porque não houve maxides-
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valorizaçã'o do cruzeiro nem medidas recessivas. 
A nova situaçã'o, no entanto, não chega a preo
cupar os banqueiros internacionais, já que três 
dias apóS o pacote os débitos pendentes junto aos 
bancos estrangeiros foram prorrogados sem maio
res problemas e o todo-poderoso Jacques De 
Larosiere, diretor do FMI, fez elogios à audá
cia do presidente José Sarney. Sem romper com os 
credores internacionais, o Brasil ganhou um novo 
crédito de confiança daqueles que querem cobrar 
do país mais de 100 bilhões de dólares - só oo 
juros são 15 bilhões, quantia maior que o saldo 
da balança comercial. 

As contradições 

Apesar das dúvidas e incertezas, existe o con
senso quase geral de que alguma coisa tinha 
que ser feita quando a inflaçã'o em alta fez soar o 
alarma dos 500% ao ano. Samey faturou politica
mente o consenso, enquanto os críticos mais con
tundentes, como a Central única de Trabalhado
res, o Partido dos Trabalhadores e o governador 
Leonel Brizola, mantendo suas críticas a alguns as
pectos do plano, apoiaram o congelamento e ou
tras medidas, à espera do amadurecimento das con
tradições do pacote. A principal delas é a que opõe 
estatismo a liberalismo. Os liberais responsáveis pe
la reforma econômica usaram mais uma vez o re
curso dl intervenção estatal para reorganizar a 
economia, num momento em que seus inte
resses pareciam ameaçados. Um documento 
preparado por ecooomistas, sociólogos e cientis
tas políticos, num painel organizado pelo Insti
tuto Brasileiro de Análises Sociais e Econômi
cas (Ibase), do Rio de Janeiro, apontou as se-
guintes contradições no pacote: · 

- o Estado decretou o fim da inflação para sair 
de cena; 

- congelou preços para que os preços sejam 
livres; 

- congelou os salários para que haja· livre ne
gociação; 

- estatizou setores econômicos para criar me
lhores condições de privatizá-los; 

- interferiu drasticamente na economia, crian
do uma nova moeda, novas regras e sanções, para 
que o Estado se tome um ator secundário. • 

Carlos Castilho* 

* Com base num trabalho do Instituto Brasileiro de 
An_álises Sociais e Econômicas - Ibase. 



Trabalhar sem sofismas 

D Dércio Garcia Munhoz, presidente do Conse-
lho Federal de Economia e professor de Eco

nomia da Universidade de Brasília, entende que os 
objetivos do Plano Tropical, no qual nllo vê distor
ções mais graves, requerem uma discussão ampla 
sobre alguns dos seus aspectos essenciais. "O es
pírito da Nova República de trabalhar com infor
mações transparentes inclui, logicamente, tratar 
as estatísticas sem sofismas enganosos", disse. 

Nesse sentido, os economistas de todo o país, 
reunidos em Brasília sob a presidência de Dércio 
Garcia Munhoz, defenderam a revisão dos crité
rios adotados pelo governo para a determinação 
dos salários em março, a redução do nível ·da 
escala móvel (fixada pelo Decreto-Lei 2.283 em 
20% acumulado), uma abrangência maior do salá
rio-desemprego, a reposição salarial quando dos 
dissídios coletivos e a compatibilização das taxas 
de juros com a recuperação do nível de investi
mentos da economia. 

Dércio Munhoz acha necessário ainda dedicar 
particular atenção a alguns aspectos da nova po
lítica econômica, consistentes em: 

- uma possível anulação do abono salarial de 
8% (e parte dos 15%, no caso do salário mínimo) 
na hipótese de que não sejam incorporados, nos 
índices do IBGE, os aumentos de preços verifica-
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dos até 27 de fevereiro; 
- os vultosos encargos da dívida pública do 

Tesouro Nacional administrados pelo Banco Cen
tral. 

Com relação ao segundo ponto, Dércio Mu
nhoz acredita que as autoridades governamentais 
deverão tomar públicos os seguintes dados, guar
dados a sete chaves, e que mesmo muitos mi
nistros até hoje, surpreendentemente, desconhe
cem: 

a - dívida mobiliária fora do Banco Central; 
b - dívida mobiliária na carteira do Banco 

Para García Munhoz 
é necessária a 
participação de 
representantes de 
diferentes segmentos 
da vida econômica 
em órgãos como o 
Conselho Monetário 
Nacional 

Central, coberta com recursos externos sob a res
ponsabilidade do BC; 

c - encargos sobre compromissos em moeda 
estrangeira, não levados a balanço pelo Banco 
Central e cobertos com recursos orçamentários 
da União; 

d - prejuízo operacional líquido do Banco 
Central (encargos cambiais sobre depósitos em 
moedas estrangeiras, não contabilizados corno 
despesas, compensados pelo lucro acumulado no 
patrimônio e reservas do Banco Central). 

Ainda de acordo com Garcia Munhoz, é 'ne
cessária a participação de representantes de ou
tros segmentos da vida econômica em órgãos co
legiados, como o Conselho Monetário Nacional, 
por exemplo, pois só assim abrir-se-á caminho 
para a geração de um processo redistributivo de 
rendas dos ganhos futuros. 
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O Plano muda as 
regras do jogo 

e o-autor do Plano Austral argentino e um 
dos principais responsáveis pelo novo mo
delo econômico brasileiro, o economista 

Francisco Lopes1 definiu, em entrevista na Asso
ciação de Correspondentes da Imprensa Estran
geira, no Rio de Janeiro, as principais metas e pers
pectivas da política adotada pelo pacote do dia 28 
de fevereiro passado. 

''Desindexação sem recessão", é a meta básica 
e principal do modelo no qual, segundo Francisco 
Lopes, o único setor da sociedade brasileira bene
ficiado foi o dos assalariados. Um decreto poste
rior estabelece a incorporaçã'o automática de 60% 
da inflaçã'o aos salários, ficando os restantes 40% 
liberados para a negociação direta entre patrões e 
empregados. 

A perspectiva inicial é de que, durante os três 
primeiros meses, a inflação permaneça igual a ze
ro. A estabilização dos preços, embora o plano 
tenha sido traçado para durar um ano, representa 
também um papel psicológico, pois a população -
a grande viabilizadora do sucesso do plano, segun
do o governo - precisa ter uma prova cabal de que 
agora os preços não subirão. 

Para Francisco Lopes, a filosofia do plano é 
mudar as regras do jogo, mudar a moeda. "O país · 
vivia numa economia do dinheiro pelo dinheiro e 
quem perdia com isso eram as classes menos favo
recidas, que não tinham acesso aos grandes negó
cios". 

"As grandes fortunas brasileiras foram feitas, 
nos últimos anos, no mercado financeiro e esse foi 
o setor mais prejudicado pelo plano. Com o fim da 
inflação desapareceu a oportunidade de especular 
no overnight (mercado de depósitos por um dia 
remunerados com taxas de até 0,5% ao dia) e, 
consequentemente; aumentaram os recursos dispo
níveis para investir em atividades produtivas, que 

- originam empregos e pagam impostos." 
Francisco Lopes não vê motivos para temer 

uma recessão. E explica porquê: "Como os salários 
aumentaram, a demanda de bens de consumo vai 
crescer. Por isso mesmo, a indústria e o comércio 
sera:o beneficiados, pois aumentarão, respectiva
mente, sua produçã'o e venda". 
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Decisão política 

A data de promulgaçã'o do decreto {28 de fe
vereiro) foi urna decisão política do presidente 
Sarney. Alguns economistas preferiam que ele en
trasse em vigor em janeiro, mas Francisco Lopes 
defendeu o mês de fevereiro, quando o índice de 
inflaçã"o chegaria a um nível insuportável e a me
dida seria melhor aceita pela sociedade em geral. 

O plano começou a ser elaborado em setembro 
do ano passado, quando Francisco Lopes foi cha
mado a Brasilia para participar da primeira reunião 
a nível governamental. O sigilo foi a chave do su
cesso, razão pela qual ele explica porque as tabelas 
de congelamento de preços não foram fixadas 
antes do anúncio do plano. 

"Se tivéssemos feito isso, pelo menos 500 pes
soas saberiam da possibilidade do tabelamento e aí 
tudo estaria perdido. Mas a participação do pov_o 
demonstra que existe urna credibilidade geral e 
cabe ao governo administrar os instrumentos 
necessários ao seu prosseguimento até atingirmos 
a meta final". 

Eis aqui outras afirmações de Francisco Lopes: 
1 - Os instrumentos do plano podem ser anali

sados e revistos. 
2 -A meta é alcançar uma inflação entre 5 e 

7% ao ano. 
3 - O governo não pretende intervir nas nego

ciações entre indústria e comércio, quanto à fi?C-a
ção de lucros das partes, pois considera que elas 
chegarão a um acordo. Caso isso não aconteça, o 
governo será obrigado a intervir. 

4 - ~ mais fácil adotar um plano econômico 
num país com uma taxa de inflação anual supe
rior a 200% do que em outro com apenas 10 a 
15%. 

5 - Com a inflação zerada, o problema do dé
ficit público na:o é de grande importância. 

6 - As empresas estatais não devem ser impe
didas de contrair empréstimos externos. Elas de
vem poder investir. 

7 -A taxa de câmbio permanecerá fixa por 
um ano. 

8 - Se o plano der certo, a escala móvel de sa-
lários não precisará ser usada. • 

A.A, 

1 Francisco Lafaiete Lopes, 39 anos, é doutor em 
Economia pela Universidade de Harvard, EUA. Foi di
retor de ensino da Fundação Getúlio Var~s e atual
mente coordena os cursos de pós-graduação em Eco
nomia na Pontifícia Universidade Catolica (PUC), do Rio 
de Janeiro. 



Sayad: negociar a dívida externa 
sobre novas bases 

O Desde q~~ foi anunciad~ o pacote econômi-
co, o mm1stro do PlaneJamento, João Sayad 

(PMDB, São Paulo), não cessa de receber convites 
para participar de seminários e dar conferências. 
Os mais diversos setores da sociedade brasileira 
desejam conhecer a fundo as consequências da 
reforma monetária, do congelamento de preços e 
das mudanças na economia. O ministro é uma das 
figuras chaves da equipe de jovens economistas 
que participou na formulação do "Plano Inflação 
Zero". 

Em declarações exclusivasla cademos do ter
ceiro mundo, João Sayad abordou um aspecto 
que, apesar do interesse geral pelo pacote, no 
Brasil ficou relegado a segundo plano: a relação 
entre a dívida externa e o programa anunciado 
por Sarney a 28 de fevereiro. 

"O governo herdou uma tarefa histórica: con
ter a inflação. Esta é a tarefa do ano de 1986, 
com o pacote econômico. Uma vez que a econo
mia esteja equacionada - o que se conseguirá nos 
próximos meses - o Brasil deverá dedicar-se à re
negociação da dívida externa sobre outras bases. 
Isso ocorrerá no próximo ano", afirmou o minis
tro. 

"Nosso PIB é de mais ou menos 300 bilhões 
de dólares por ano - acrescentou Sayad - e en
viamos para o exterior 12 bilhões, 4% do PIB, 
por conta do pagamento dos juros da dívida. Po
deremos continuar remetendo essa quantia em 
1986 e talvez em 87 e 88. Mas essa situação não 
é desejável e não poderá continuar indefinida
mente. 

"A questão da dívida é um problema comple
xo, criado por vários fatores, como a política 
econômica dos Estados Unidos, a grande quan
tidade de dólares proveniente das nações produ
toras de petróleo, a irresponsabilidade com que 
se concederam empréstimos aos países endivida
dos e a forma como procederam os governantes 
desses países. Por isso tudo a solução não é fácil. 

"Em 1987 o Brasil se esforçará para conseguir 
dos banqueiros internacionais uma diminuição do 
spread 1 e menores taxas de juros. Sobretudo, de-

1 Diferença entre a taxa normal <lo mercado de Lon
dres e a taxa paga pelo Brasil, por conta do risco assumi
do pelos bancos. 
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Sayad: "aprofundar 
o contato com a 
América latina" 

veremos ser criativos na forma de negociar e ino
var." 

Como se poderá inovar? 
- Exigindo a presença dos bancos oficiais na 

negociação. 

E dos governos também? 
- A participação dos governos interessados 

a~abará se~do imprescindível devido à importân
cia da díVJda externa na economia mundial. Sem 
isso não haverá solução. 

Depois do pacote económico melhoraram as 
condições do Brasil para negociar diante dos seus 
credores? 

- Sem dúvida. Com exportações crescente~. 
uma economia saneada e estabilidade monetária, 
podemos exigir novas condições dos credores, 
pois para eles constituiremos um bom negócio. 

O Brasil continuará promovendo uma negocia
ção bilateral com os credores ou defenderá uma 
negociação multilateral? Estão previstas conversa
ções com o México, a Argentina, a Venezuela e 
outros grandes devedores? 

- O Brasil já iniciou conversações com o 
México, a Argentina e outros países latino-ameri
canos devedores, através do Ministério da Fazen
da. Esses contatos devem ser aprofundados e am
pliados, senão para uma negociação multilateral, 
pelo menos para traçar uma estratégia comum a 
ser aplicada em relação aos credores. 

Consultado sobre a iniciativa dos presidentes 
Raúl Alfonsín, da Argentina, e Alan García, do 
Peru, quanto a promover um maior intercâmbio 
comercial entre os países latino-americanos sem 
o uso do dólar, o ministro respondeu que "a in
tegração econômica latino-americana é uma velha 
aspiração de nossos povos e toda iniciativa que 
tenda a fortalecê-la é vista com bons olhos pelo 
Brasil". (Beatriz Bissio) 
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Norte/Sul 

O Terceiro Mundo 
frente à reunião 

de cúpula de Tóquio 

º
embaixador mexicano Porfi
rio Mufioz Ledo é um dos 

negociadores mais experimenta
dos e respeitados do Terceiro 
Mundo, com uma longa trajetó
ria no campo da diplomacia e cb 
economia internacional, exercen
do as funções de representante 
permanente de seu país nas Na
ções Unidas, presidente do ·Con
sell10 de Seguran-
ça e presidente do ~ 
Grupo dos 77 . An- c:i 
teriormente havia j 
sido ministro do 
Trabalho e .da 
Educação, além 
de presidente do 
Partido Revolu
cionário Institu
cional (PRI), fa. 
zendo parte atual
mente das comis
sões Ideológica e 
de Assuntos In
ternacionais dessa 
agremiação. No 
presente, Munoz 
Ledo está organi
zando um progra
ma de pesquisas 
sobre problemas 
la tino-ame ri canos 
na Universidade 

ma do México (Unam) e fazendo 
conferências em diferentes uni
versicb des de seu país e do exte-
rior. 

Nesta entrevista exclusiva a ca-
demos do terceiro mundo, reali
zada no Rio de Janeiro, Porfirio 
Mufioz Ledo defende a necessi
dade de criar organismos de dis
cuss:ro periódica entre os presi-

dentes dos países do Terceiro 
Mundo , à semelhança das que 
realizam os chefes de Estado dos 
países industrializados, para de
senvolver uma capacidade de res
posta ágil e eficiente diante dos 
problemas mundiais, particular
mente o cb dívida externa. 

Na sua opinião, que critérios 
os países endividados deveriam 
adotar em sua relação com os 
credores internacionais? 

- A dívida externa e o paga
mento de seu serviço est:ro crian
do enormes deformações na po
lítica e na sociedade dos países 
devedores. Chegou o momento 
de concretizar os princípios re
comendados pelo Consenso de 
Cartagena. Em primeiro lugar, o 
estabelecimento de taxas de ju
ros compatíveis com as nossas 
condições históricas, em níveis 

Nacional Autôno- Muiioz Ledo: "A dívida está criando enormes deformações nas sociedades dos países devedores" 
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Porfirio Munoz Ledo, presidente do -----
Grupo dos 77, defende a necessidade 

estaremos no ca
minho certo. Por 
capacidade real 
de pagamento 
não só entendo 
uma porção da 
nossa entrada de 
divisas, mas tam
bém uma cifra que 
tome efetivamen
te possível a rea
tivação do desen
volvimento do Mé
xico. Nosso ca
minho está indi
cado não só pelo 
consenso dos paí
ses latino-ameri
canos, mas tam
bém pelos princi
pais documentos 
que subscrevemos, 
na condiça-o de 
Estados sobera-

de realizar reuniões regionais de 
países devedores para apresentar ao 

Norte uma proposta comum 

"Para os países com um setor externo fraco há o problema da proporção entre o pagamento 
do serviço da dívida e as divisas das exportações" 

nos, em organiza
ções internacionais como as Na
ções Unidas e pelos compromis
sos assumidos pelos países em 
desenvolvimento dentro do Gru
po dos 24, que é nossa represen
tação conjunta junto às ins
tituições financeiras in ternacio
nais. De acordo com esses 
princípios, a questão da dívi
da não pode ficar desligada dos 
principais aspectos da economia 
internacional. 

semelhantes àqueles com os 
quais os países industrializados 
realizaram os seus processos de 
desenvolvimento. Deve ser consi
derada como justa uma taxa não 
superior a 3% e como máxima a 
taxa de 6%, que corresponde ho
je à taxa real de lucro. 

Uma taxa fixa ? 
- Naturalmente. A taxa de 

juros deverá ser fixa para não fi
car sujeita a futuras flutuações 
do mercado. Em segundo lugar, 
temos o problema da propor
ção entre o pagamento do ser
viço da dívida e as en Iradas de 
divisas provenientes de exporta
ções, particularmente importan
te nos países com um setor ex
terno fraco ou cujas exportações 
são flutuantes . No entanto, o cri
tério que parece mais relevante é 
o de caráter geral , porque serve 
ao mesmo tempo para fixar os 
objetivos finais das negociações 
em curso e para compatibilizar 
o pagamento do serviço da dívi-
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da com os projetos de desenvol
vimento e as necessidades inter
nas dos países. O primeiro crité
rio é financeiro, o segundo é eco
nômico e o terceiro, político. 
Dentro destes parâmetros deve
se proceder às negociações, de 
acordo com as condições de ca
da país. 

Como o senhor interpreta, à 
luz dos critérios expostos, a re
cente decisão do governo do Mé
xico relativa às negociações com 
os credores? 

- Acho que é o início de uma 
re fonnulação da nossa relaça-o 
econômica com o exterior. Quan
do esta entrevista for divulgada, 
é possível que já se conheça o re
sulta do das negociações, mas 
posso antecipar que, se for con
seguido o que anunciou o presi
dente De la Madrid, ou seja, que 
o valor do serviço da dívida seja 
ajustado à capacidade real de pa
gamento do país, significa que 

Quais, por exemplo? 
- Como temos indicado re

petidamente nas reuniões inter
nacionais, devemos vincular o 
pagamento da dívida à questão 
do comércio, à abolição das bar
reiras protecionistas, ao preço 
das matérias-primas, à questão 
dos novos financiamentos ... 

E, neste momento de baixa 
drástica do preço do óleo cru, 
à cotização internacional do pe
tróleo? 

- E evidente que, no quadro 
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da negociação econômica, a 
energia não pode ficar ausente. 

Uma proposta pragmática 

Há alguns anos, foi tentada 
uma negociação sobre estas ba
ses e fracassou ... 

- É verdade, estes princípios 
estavam contidos na ordem do 
dia das negociações econômicas 
globais por proposta do México, 
quando presidíamos o Grupo 
dos 77. Devemos lembrar que em 
1979 foi aprovado unanimemen
te pela Assembléia, na resolução 
34-13 8, o início dessas negocia
ções. Apesar das tentativas feitas 
durante os anos seguintes - in
clusive uma reunião de chefes 
de Estado, na cidade de Cancún 
- não se conseguiu chegar a um 
acordo definiti
vo por causa da 
oposição dos prin
cipais países in
dustrializados do 
Ocidente, em es
pecial da super
potência ociden
tal. 

O que se fez 
desde então? 

cionais, embora nesses organis
mos o peso dos países podero
so; seja muito superior. Também 
rião deveria ser excluída a par
ticipação da ssembléia Geral 
das ações Unidas. Chegou-se 
pois, a um equilíbrio entre os 
diferentes foro e a uma de
cisão pragmática com relação 
aos temas da negociação, que 
são precisamente os que ago
ra estão sobre a mesa: o prote
cioni mo, o finan iamento para 
o desenvolvimento, a energia, a 
segurança alimentar e as maté
rias-primas. 

Negociar com critérios 
semelhantes 

Mas se isso acontecesse, na 
verdade o que se estaria discu-

- É natural que os países 
credores se defendam da me
lhor maneira possível mas há 
na Hi tória fatos e tendências 
que são de certo modo irrever-
íveis. Parece-me que mais ce

do ou mais tarde as dívidas 
da maioria dos países do Ter
ceiro Mundo vlfo ser renego
ciada. 

É claro que, para os cre
dores, quanto mais isso de
more e quanto menores sejam os 
ajustes, melhor. Mas a natureza 
do problema obriga a esses rea
justes e eles sabem disso. Sim
plesmente procuram adiá-los e 
diminuí-los. Neste momento, 
eles tentam evitar que os reajus
tes aconteçam em cadeia. Como 
foi dito na reunião de Londres, 
eles quiseram tratar caso por ca-

- De acordo 
com as diretri
zes traçadas pelo 
Movimento dos 
Países Não-Alinha
dos na reunião de 
Nova Déli de 1983, 
o México dividiu 
o esquema das 
negociações em 
duas etapas. Des
se modo, os pro

A Assembléia Geral da ONU não deveria ser excluída das discussões 

blemas mais urgentes seriam 
tratados durante a primeira 
fase, em um procedimento que 
não excluísse a participação das 
instituições financeiras interna-
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tindo seria o problema mais am
plo das relações econôm_icas in
ternacionais e não só a d(vida. 
E os credores rejeitam a tese das 
negociações globais ... 

so para que nenhum princípio 
pudesse ser aplicado automatica
mente a todos os países. Assim, 
a negociaçlfo com a Argentina 
teve um curso próprio, com o 



Brasil ou lro e com o México 
um terceiro. 

Mas a proposta de uma ne
gociação coletiva se baseia na 
necessidade de criar uma situa
ção de força diante dos credo
res. 

- A negociação coletiva não 
deve preocupar-nos demais. O 
que precisamos é negociar to
dos com critérios semelhantes e 
cada um de acordo com sua pró
pria realidade, sem prescindir do 
apoio dos demais. 

O problema é que quando o 
México, Brasil e Nigéria falam 
por si mesmos, suas posições 
têm um determinado peso espe
cifico. Mas quando um pa(s de 
economia fraca faz isso, o peso é 
outro. Da( a necessidade da 
negociação coletiva, principal
mente para os pa(ses pequenos. 

- Creio que se trata de uma 
questão de etapas. Os países que 
têm maior peso, inclusive pelo 
próprio volume das suas dívi
das , devem ser os pioneiros. É 
verdade que os países' de eco
nomia fraca estão em desvanta
gem. Por isso mesmo, depois 
que se abrir a brecha, é neces
sário entabular um diálogo po
lítico para conseguir, por todos 
os meios, que os critérios adota
dos para os países economica
mente mais fortes, sejam esten
didos e mesmo melhorados para 
o caso dos países de menor de
senvolvimento relativo. 

Já há algumas iniciativas no 
âmbito das Nações Unidas pa
ra ajudar os pafses pequenos. 
Quais delas o senhor destacaria? 

- O problema dos países pe
quenos é dramático. Atualmen
te estão em formação certos 
mecanismos dé assessoria inter
nacional para eles, que não so
mente carecem de peso políti-

co como muitas vezes também 
de contatos, de modus ope
randi e de quadros para fazer 
frente a urna negociação dessa 
natureza. No Grupo dos 77 ha
víamos lançado a idéia de um 
sistema de assessoria e apoio 
aos países com menores recur
sos, no quadro da cooperação 
Sul-Sul. É preciso pensar o quan
to antes em constituir urna 
frente comum para apoiar os 
países de menor desenvolvi
mento. 

Um círculo vicioso 

Como o senhor já disse, a 
proposta de Cartagena expõe a 
necessidade de vincular o co
mércio externo ao pagamento 
da d(vida externa. Contudo, 
quando o governo do Peru fi
xou em 10% das exportações 
o nfvel máximo do pagamen
to da sua dz'vida, recebeu co-

"O problema dos 
países pequenos é 
dramático. Carecem 
de peso político 
e de contatos" 

mo resposta dos 
credores uma cam
panha difamatir 
ria, pressões e blo
queios. Que con
clusões devemos 
tirar, então? 

- Vivemos até 
agora em um cír
culo vicioso. Os 
países latino-ame
ricanos propuse
ram, com gran
de serenidade e 
equilíbrio, o diá
logo político. A 
negociação foi 

rejeitada ou adiada. Então al
guns países, como o Peru, to
maram posição de maneira uni
la teml. Em decorrência des
se fato vieram protestos e 
pressões porque os termos das 
negociações toram estabelecidos 
pela decisão soberana de alguns 
devedores desconhecendo-se que 
antes disso houve uma nega
tiva ao diálogo. Eu creio que o 
caminho que estamos trilhando 
deveria conduzir-nos a curto pra
zo à mesa de negociações, onde 
levaríamos em conta as iniciati
vas unilaterais e a briríarnos a 
possibilidade de acordos multi
laterais. 

Quem deve sentar-se à mesa 
das negociações: os governos, 
as entidades privadas ou outras 
organizações interessadas na 
questão da dfvida? 

- Por definição, essas nego
ciações são de competência go-
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vernamental. Esse foi o argumen
to utilizado pelos países indus
trializados para não se sentarem 
à mesa das negociações: alegam 
que a maior parte da dívida foi 
contraída com entidades priva
das. Mas o diálogo multilateral 
só pode ser estabelecido entre 
entidades responsáveis pelas re
lações internacionais, ou seja. 
entre governos. Um pré-requi
sito para que este diálogo po
lítico possa existir é o reco
nhecimento da responsabili
dade dos Estados cujas institui
ções financeiras, públicas ou pri
vadas, fazem o papel de credo
res. De outra forma, os ajustes 
terão que continuar sendo feitos 
por cada país, porque cada um 
tem credores diferentes. Como 
disse no começo, a proposta de 
CartagEma tem um nível finan
ceiro, um econômico e outro 
político. Só quando chegarmos 
ao nível político estaremos na 
verdadeira negociação. 

A proposta do Norte 

Assim como estamos falando 
da necessidade de coordenaçllo 
entre os devedores há, de fato, 
níveis de acordo entre os credo
res. A questão da dívida ameaça 
a saúde financeira dos mercados 
do Norte. O senhor acredita que 
eles vão propor algumas medidas 
de forma conjunta? 

- Neste momento está sen
do preparada a agenda da pró
xima rem:_rião de cúpula dos sete 
países industrializados, que deve 
realizar-se em Tóquio no final de 
maio ou início de junho. Sei, 
porque estive em contato com 
alguns dos organizadores deste 
encontro, que a sua preocupação 
fundamental é justamente como 
encarar esta nova situação cria
da, por um lado, pela queda 
brusca dos preços do petróleo e, 
por outro, pelo início da renego-
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ciação da dívida sobre bases dife
rentes das tradicionais. É o caso 
do México, Brasil e Argentina, 
assim como o do Peru e da 
Nigéria. É evidente que estes 
fenômenos obrigam a uma refor
mulação da reunião de Tóquio. 
Os países industrializados tenta
rão dar uma resposta conjunta â 
fase atual da crise. Daí a impor
tância de conseguirmos propor 
em Tóquio - e não falta muito 
tempo - uma posição articulada 
e precisa. 

Em que nível se deveria dis
cutir essa proposta conjunta? 

- O Consenso de Cartagena, o 
Grupo dos 24 e o Grupo dos 67 
são três instâncias. O ideal seria, 
obviamente, uma apresentação 
conjunta do estado atual dos 
problemas de todos os países 
em desenvolvimento. 

Isso é viável? 
-Acho bastante difícil, por

que diante da ausência de negocia
ções nos últimos anos, a frente 
comum dos países em desenvol
vimento foi esvaziada. 

Dion te da urg€ncia da respos
ta, sua idéia é discutir em foros 
já estruturados? 

- Sim, daí a necessidade de 
um primeiro passo a nível de 
Cartagena ou do Grupo dos 24 
que, de certa forma, são repre
sentativos do conjunto dos paí
ses em desenvolvimento. 

Essa seria uma solução a cur
tíssimo prazo. E a médio prazo? 

- Creio que é necessária a 
realização de reuniões de chefes 
de Estado dos países em desen
volvimento, com frequência 
semelhante à que realizam os 
países industrializados, porque 
de outró modo nossa capacidade 
de resp9sta será limitada, tardia 
e de peso insuficiente. 

Os países em desenvolvimen
to que fazem parte do Movimen
to Não-Alinhado reúnem-se a 
cada trés anos nas conferéncias 
de cúpula. O senhor propõe ou
tros encontros, com outra agen
da? 

- O Movimento dos Países 
Não-Alinhados, em sua agenda 
das conferências de cúpula -
que, como sabemos, não têm ca
ráter universal - discute temas 
essencialmente políticos. Não 
há, na realidade, um debate eco
nômico por parte dos chefes de 
Estado, já que esses temas são 
abordados em outros níveis. 
Quando estava na presidência do 
Grupo dos 77 sugeri - antes que 
se formasse Cartagena - que se 
estabelecesse, em cada região, 
uma espécie de comitê de países 
coordenadores do diálogo. Em 
cada região se reuniria um grupo 
reduzido de chefes de Estado 
que, mediante um sistema ade
quado de consultas, seria porta
voz dos demais. Depois das reu
niões iniciais, em cada região, 
um grupo de chefes de Estado 
da Ásia, África e América Lati
na se reuniria em um prazo re
lativamente breve. Nossa idéia 
é a constituição de um grupo de 
seis ou sete chefes de Estado la
tino-americanos, talvez um gru
po maior .afri~ano e outro de 
países asiáticos, através de um 
mecanismo de rotação, de algum 
ou de todos esses Estados, com 
a criação de um secretariado ágil 
e forte para preparar as agendas. 
A cúpula assim formada se reu
niria a cada ano para formular 
propostas aos organismos dos 
países em desenvolvimento e aos 
industrializados. 

Mecanismos de articulação ágeis 

Voltemos a Tóquio. O senhor 
acha que a América Latina deve
ria reunir-se para tirar uma pro-



posta comum? Em que n(vel? 
- A nível dos presidentes do 

Grupo de Cartagena. Depois de
veria realizar uma reunião do 
mais alto nível, seja pelo proce
dimento que coloquei ou, se isso 
se revelasse inviável, com a par
ticipação dos chefes de Estado 
dos países do Grupo dos 24, que 
já está constituído e é represen
tativo do mundo em desenvolvi
mento. Já que não pudemos 
constituir uma OCDE I do Sul, 
apesar de todos os nossos esfor
ços, talvez a formação do secre
tariado dessas reuniões de cúpu
la dos países em desenvolvimen
to pudesse cumprir essa função. 
Para poder estabelecer posições 
conjuntas precisamos ter meca
nismos de articulação ágeis e 
atuar a nível equivalente ao dos 
países do Norte , com uma fre
quência semelhante. Isso pode
ria reanimar o diálogo Norte/Sul. 

Um Sela2 político 

Não acha que desta carência 
de instâncias de discussão latino
americanas decorre a necessidade 
de criar um novo organismo re
gional que não pode ser, obvia
mente, a OEA ? 

- Naturalmente que sim. Isso 
é o que chamamos o Sela políti
co. O Sela foi uma iniciativa do 
México e da Venezuela que tinha 
por objetivo criar um foro lati
no-americano em matéria econô
mica. A idéia tinha em germe a 
evolução para uma instância que 
pudesse , com o tempo, ir abor
dando as questões políticas. É 
necessária a constituição de um 
mecanismo de caráter político a 
nível latino-americano, que in
clua a totalidade dos países da 
região. Mas ao mesmo tempo nos 
falta um sistema de coordenação 

1 Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico. 

2 Sistema Econômico Latino-Ame
ricano. 
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econômica dos países em desen
volvimento. Enquanto um foro 
político latino-americano deve 
ser de natureza universal, ou se
ja, dele devem participar todos 
os países da região, o núcleo de 
coordenação das posições econô
micas do Terceiro Mundo tem 
que ser representativo. As deci
sões finais devem ser tomadas a 
nível de 127 países, pelo con
senso multilateral das Nações 
Unidas. Mas as articulações pré
vias têm que ser feitas entre gru
pos mais reduzidos, que pode
riam reunir-se a nível de chefe 
de Estado. A partir, por exem
plo, do impulso de Cartagena. 

Quais seriam os critérios para 
escolher esses pa(ses? 

- Isso é extremamente difí
cil e por essa razão não foi feito 
até agora. Deve partir da iniciati
va de um grupo de países, come
çando por exemplo com o nú
cleo de Cartagena e convidando 
fraternalmente outros países re
presentativos da Ásia e da Áfri
ca. Enquanto esse processo não 
vingar, o Grupo dos 24 poderia 
funcionar como o começo de um 
sistema de consultas. 

O caos petrolífero 
e a economia mundial 

Qual é a influência da questão 
energética no problema da d(vi-

da? O senhor não acredita que 
no caso de pai'ses como o Méxi
co e a Venezuela, que perderam 
grande parte de suas rendas em 
divisas, as nações industrializadas 
teriam que se tornar flex (veis nas 
negociações financeiras? 

- A crise energética é um 
problema complexo. O mínimo 
que se pode dizer, contudo, é 
que se trata de um sintoma claro 
da desordem econômica interna
cional. E evidente, por um lado, 
que as expectativas de lucro dos 
produtores de combustív1is, ba
seadas nas taxas de crescimento 
dos anos anteriores, foram con
trariadas pela recessão da econo-

"A crise energética 
é um problema 
complexo. Se trata 
de um sintoma 
claro da desordem 
econômica 
intemadonal" 

mia mundial. Por outro lado, os 
problemas de divisas que alguns 
de nossos países já apresentavam 
pelo excesso de importação e a 
baixa no preço das matérias-pri
mas, nos incentivaram a aumen
tar o volume da produção de 
energia e a incorrer em novos en
dividamentos. 

A política dos países indus.. 
trializados a esse respeito consis
tiu em reduzir consumos energé
ticos e procurar fontes alternati
vas. Finalmente, as tensões entre 
o Leste e o Oeste, que agravaram 
o problema da dura escassez de 
divisas nos países socialistas, 
levaram também a União Sovié
tica a aumentar sua produção. 
Isso sem contar com o surgimen-
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to de novos exportadores de 
petróleo na Europa Ocidental, 
cujo comportamento provocou 
distorções intencionais no mer
cado. 

Este conjunto de fenômenos 
que nã'o são casuais noo levou 
ao presente caos do mercado 
petrolífero, que é extremamente 
ameaçador para a economia 
internacional. Não se pode pen
sar em reduções tão abruptas do 
preço de urna matéria-prima 
sobre a qual repousam as expec
tativas econômicas de tantos 
países e regiões produtoras do 
rnundq. Assim corno há alguns 
anos se converteu urna crise 
petrolífera em crise financeira -
através da reciclagem dos exce
dentes de liquidez internacional 
para os países em desenvolvi
rnen to, com o que também se 
transferiu para nós a carga da 
inflação - agora esta mudança 
brusca no preço dos combustí
veis produzirá, em um efeito de 
retomo, distorções profundas no 
sistema financeiro intemaciónal. 

Considero este processo corno 
inevitável e merecedor de um 
diálogo político e de urna nego
ciação equitativa para evitar uma 
crise maior. 

O senhor acredita que o fen6-
meno seja conjuntural ou que 
dentro de pouco tempo podere
mos contemplar a recuperação 
do preço do petróleo, como afir
maram alguns importantes paí
ses produtores? 

- O problema não é conjun
tural nem tampouco isolado de 
outros fenômenos econômicos, 
mas creio que está em nossas 
mãos conseguir urna estabiliza
ção e urna previsibilidade razoá
vel no preço dos derivados de pe
tróleo, tal corno propôs o México 
há alguns anos. E urna tarefa ex
cepcionalmente difícil e, sob o 
meu ponto de vista, intimarnen-
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te vinculada à questão financeira 
e, em particular às taxas de ju
ros. Se se fizesse urna redução 
duradoura do montante anual 
equivalente ao serviço da dívida 
alguns países exportadores de 
petróleo e devedores de capital 
estariam em condições de dimi
nuir seus volumes de exportação. 

Isso também poderia ser feito 
por outros países produtores, se 
eles melhorassem os termos de 
seu acesso aos mercados de capi
tal e se se reduzisse o custo do 
dinheiro. Creio que deveriam ex- · 
perimentar negociações nesse 
sentido, com os principais atores 
do processo, mas sem excluir os 
interei,ses das grandes compa
nhias petrolíferas e, no caso dos 
Estados Unidos, o das entidades 
federativas que sofreram grandes 
perdas fiscais pela baixa dos pre
ços. 

Nlfo podemos continuar sepa
rando o problema financeiro 
da questlfo do petróleo. Dis
to decorre que o diálogo tem 
que ser necessariamente político 
e deve envolver, se possível, ou
tros aspectos chaves da econo
mia internacional relacionados 
com a questão, pelo menos o 
problema da abertura dos merca
dos e a redução do protecionis
mo, assim corno o do preço das 
rnatériaS-prirnas em geral. 

Qual { a sua opinillo sobre a 
crise centro-americana e, especi
ficamente, sobre o avanço dos 
processos democráticos da re
gião em pa(ses como a Guate
mala, Honduras e Haiti e, por 
outro lado, sobre as pressões 
contra a Nicarágua? 

- E evidente a existência de 
um processo democratizante na 
área e é inegável que o panora
ma político de há 5 ou 6 anos 
mudou de modo notável. No 
entanto, é importante atuar de 
modo que o avanço da demo-

cratizaçlfo conduza a urna maior 
independência e autodetermina
ção dos países e não sirva de pre
texto para novas formas de inge
rência política vindas do exte
rior. Devemos estabelecer um 
vínculo muito claro entre pro
cesso de democratização e forta
lecimento da independência na
cional e regional. Estamos certos 
de que esta continua sendo a 
orientação básica do esforço di
plomático de Contadora e do 
Grupo de Apoio, que acaba de 
afirmar em Caraballedo que ne
nhum dos problemas da área po
derá ser resolvido se não cessa
rem a agressão e o intervencio
nismo do exterior. Em outras pa
lavras: estão sendo criadas as 
condições, a partir de estímulos 
políticos internos dos próprios 
países da região, para o estabele
cimento de regimes democráti
cos na área que incentivem a plu
ralidade regional e para o estabe
lecimento de urna autêntica 
cooperação econômica, que per
mita a realização de cada um dos 
diferentes projetos nacionais 
com base em novos consensos in
ternos, para urna maior partici
pação da população na tornada 
de decisões e urna melhor rela
ção entre os países. 

Todos esses fenômenos que 
respondem às necessidades histó
ricas das próprias sociedades na
cionais não devem sofrer inter
ferências nem restrições ou de
formações vindas do exterior. O 
fim da intervençlfo e da agressão 
estrangeira na América Central é 
não apenas um requisito indis
pensável para urna soluça-o nego
ciada e duradoura dos problemas 
da região, corno também a res
posta mínima que podemos es
perar, por parte de países que se 
dizem democráticos, em relaçlfo 
às tendências democratizantes 
de nossa; povos. • 

Beatriz Bissio e Maluza Stein 



América Latina/Costa Rica 

Oscar Arias e sua esposa durante a campanha eleitoral: vitória apertada (9%) sobre o seu adversário 

Os social-democratas 
continuam no poder 
Embora signifique uma séria derrota para os que exigiam uma posição mais 
agressiva frente à situação centro-americana, a vitória de Arias Sánchez representa 
uma continuação da ambiguidade diplomática que caracterizou o governo de Monge 

e om as eleições gerais realiza
das a 2 de fevereiro passado 

na Costa Rica, a regiITo centro
americana fechou um ciclo elei
toral iniciado em novembro últi
mo, com a eleição de três novos 
governos que geraram expectati
vas em torno da possibilidade de 
modificações substanciais na si
tuação política da área. Parado
xalmente , a culminação dos pro
cessos eleitorais implicou, em al
guns momentos, um aumento de 
tensiro nos setores políticos e mi
litares centro-americanos. A m:ro 
de Washington, é claro, n:ro per-
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maneceu alheia a esta circunstân
cia. 

Ao contrário da Guatemala e 
de Honduras - onde as eleições 
se realizaram sob pressão dos mi
litares e da Casa Branca - a Cos
ta Rica confirmou uma tradição 
democrática que remonta à revo
lução de 1948, depois da quales
se país deixou de ter exército e 
elege seus governantes a cada 
quatro anos. Pela mesma razão, 
as eleições costarriquenhas nllo 
sofrem as práticas fraudulentas e 
coercitivas comuns em outros 
países da regiITo. 

A vitória situacionista 

A vitória de Oscar Arias Sán
chez, candidato do situacionista 
Partido de libertação Nacional 
(PLN) - de orientação social-de
mocrata - foi estreita: apenas 
nove por cento de vantagem so
bre Rafael Angel Calderón Four
nier, candidato do oposicionista 
Partido de Unidade Social-Cristã 
(PUSC). 

Graduado em Direito, Econo
mia e doutor em Ciências Políti
cas, o presidente eleito começou 
sua carreira política em 1964, ao 
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ingressar na juventude do PLN, 
de onde subiu rapidamente de 
posição até chegar a ministro do 
Planejamento, em 1970, cargo 
que ocupou durante oito anos. 
Logo depois, foi eleito deputado 
da Assembléia Legislativa e, de 
julho de 1979 a janeiro de 1984, 
exerceu o cargo de secretário ge
ral do PLN. Seus três livros sobre 
a situação sócio-econômica da 
Costa Rica são inestimáveis para 
compreender a realidade dessa 
nação. 

Com 44 anos de idade e per
tencendo a uma das mais ricas 
famílias cafeicultoras do país, 
Arias Sánchez demonstrou uma 
enorme capacidade de recupera
ção ao derrotar Calderón. Víti
ma das divisões internas do PLN, 
abandonado pelos velhos caudi
lhos do partido (José Figueres e 
Daniel Oduber), alvo das acusa
ções de corrupção que o PUSC 
lançou contra a administração de 
Luís Alberto Monge e não muito 
bem visto pelos norte-america
nos, o candidato social-democra
ta foi capaz de mudar uma opi
nião pública que, até novembro, 
ainda preferia Calderón. 

De acordo com o semanário 
Rumbo Centro-Americano , edi
tado em San José, o PLN conse
guiu resolver os seus problemas 
internos e lançou uma campanha 
decisiva por todos os meios de 
comunicação, desafiando o can
didato social-cristão a um debate 
com Arias. Nesse confronto, 
Arias derrotou facilmente Calde
rón. "Mais tarde, o PLN lançou 
uma agressiva campanha pela 
paz, cujo principal objetivo foi 
acusar o PUSC e seu candidato 
de defenderem a participação da 
Costa Rica em conflitos bélicos, 
especialmente contra a Nicará
gua", explica o semanário. 

Paralelamente, os fE:Sponsá
veis pela propaganda do PLN lan
çavam outra ofensiva prometen-
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do ao eleitorado "a construção 
de 80 mil moradias e a cria ão 
de 25 mil empregos por ano '. Ao 
mesmo tempo, as grandes figuras 
do PLN se incorporavam à cam
panha política (apesar de suas di
vergências· anteriores com Arias 
Sánchez), o que "pôs em mar
cha a máquina liberacionista . 

A vantJgem do candidato si
tuacionista se tomou evidente . 
De acordo com uma pesquisa 
realizada em dezembro pela Con
sultoria Interdisciplinar de Desen
volvimento (CID), Arias Sánchez 
cootava com 47% da preferência 
do eleitorado, diante dos 41 % de 
Calderón. Esta tendência, com 
pequenas variantes, fa mantida 
até o dia da votação. 

Problemas econômicos 

Quando assumir a presidência, 
no próximo dia 8 de maio , Arias 
Sánchez deverá lançar mão de 
toda a sua astúcia e experiência 
política para enfrentar os dois 
principais problemas que afli
gem a sociedade costarriquenha : 
a aguda crise econômica e a pos
sibilidade de ser arrastada a um 
conflito armado regional. 

As cifras oficiais de 1985 são 
reveladoras : uma inflação de 9%, 
um índice de desemprego supe
rior a 10% e uma dívida externa 
que consumiu 75% das exporta
ções (930 milhões de dólares) so-. 
mente para pagJT o seu serviço . 
A Câmara da Indústria da Costa 
Rica divulgou, em meados de ja
neiro , um relatório no qual indi
cava que "não se prevê para 1986 
um crescimento econômico nos 
setores tradicionais", nem são es
perados "ingressos externos que 
permitam a formação de um ex
cedente para investir em desen
volvimento". 

Os analistas locais concordam 
em afirmar que a relativa dissi
mulação da crise econômica foi 

conseguida graças às doações dos 
Estados Unidos, cujo montante, 
desde maio de 1982, chega aos 
700 milhoes de dólares (segundo 
dados do embaixador norte-ame
ricano Lewis Tambs), os quais se 
destinaram principalmente a su
perar as dificuldades da balança 
de pagamentos, geradas pela. es
cassez de divisas. 

Se em termos de política eco
nômica, além da criação de em
pregos e de moradias, Arias Sán
chez apenas propõe uma reestru
turação mal definida dos setores 
produtivos, no campo da políti
ca externa fica mais evidente a 
falta de propostas da nova admi
nistração, no sentido de encon
trar uma solução para a crise 
centro-americana. 

Dualidade diplomática 

O presidente eleito reafirmou 
que continuará a política de 
" neutralidad e" praticada por 
Monge , o que significa que a 
Costa Rica continuará ao lado 
das potências ocidentais em sua 
cruzada contra o comunismo , 
embora não se envolvendo em 
conflitos bélicos. O PLN ressal
tou que a sua estratégia interna
cional se baseia em um estreito 
contato com os Estados Unidos. 
na não-aceitação do governo da 
Nicarágua e numa política de 
aproximação da Europa e dos or
ganismos regionais. 

Embora Arias Sánchez tenha 
declarado que não permitirá a 
instalação de tropas norte-ameri
canas em território costarrique
nho , suas declarações a respeito 
do conflito centro-americano re
velam um total alinhamento com 
as diretrizes de Washington . 

O dirigente social-democrata 
considerou ··pouco provável" 
que a crise regional termine em 
uma solução política nos próxi
mos meses ; pelo contrário . "há 



indícios fundamentados para se ~ 
afirmar que a instabilidade da J 
região será sua característica 
mais marcante nos anos vindou
ros", advertiu. 

A partir deste raciocínio, o 
presidente eleito chega a conclu
sões surpreendentes: n:Io dialoga-
rá bilateralmente com o presi
dente Daniel Ortega e apoiará 
qualquer medida que pressione o 
governo nicaraguense a negociar 
com os contra-revolucionários fi
nanciados por Washington. 

A ambiguidade parece ser a 
principal característica das decla
rações de Arias Sánchez sobre 
política externa. Depois de enfa
tizar que seu governo "promove
rá uma missão de paz na Améri
ca Central", o futuro presidente 
declarou que, se a ájuda dos Esta
dos Unidos aos contra-revolucio
nários é um instrumento para 
conseguir uma negociaçllo com 

A vitória de Calderón teria sido mais conveniente para Washington 

os sandinistas, "então é um bom o continuísmo 
meio de pressão". 

Para Arias Sánchez, o traba- Embora Arias afirme que sua 
lho do Grupo de Contadora nllo vitória promoveu uma "substi
consiste em encontrar uma fór- · tuiç[o de gerações" dentro do 
mula para a paz regional e sim PLN, "continuísmo" é o termo 
em "obrigar os sandinistas a ce- que descreve com maior rigor a 
der". Sua adversidade ao gover- sucessão de poder na Costa Rica. 
no de Manágua é nítida: "Esses O fato de que o ultradireitista 
nove comandantes que governam Fernando Volio, ex-ministro das 
a Nicarágua são um perigo para a Relações Exteriores, tenha sido 
região por sua vinculação com o designado líder da bancada so
bloco soviético". cial_-democrata na Assembléia Le-

Os observadores opinam que gislativa, leva a crer que o novo 
será difícil para Arias manter O governo se situará inclusive mais 
equilíbrio entre as pressões nor- à direita do que a administraç[o 
te-americanas para adotar uma li- Monge· 
nha mais beligerante com relaç:ro 
à Nicarágua e a neutralidade pro
metida. Tudo parece indicar que, 
à semelhança do caso hondu_re
nho, o próximo governante da 
Costa Rica adotará uma dupla 
política, caracterizada por uma 
retórica pacifista e uma prática 
de confrontação aberta com Ma
nágua. 
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E verdade que, para Washing
ton, teria sido muito mais conve
niente uma vitória de Calderón 
Foumier, que de imediato teria 
rompido relações diplomáticas 
com os sandinistas e dirigido 
suas baterias contra o Grupo de 
Contadora. Além disso, o PUSC 
no poder teria ampliado o eixo 

democrata-cristão na América 
Central. 

Mas Arias Sánchez nlío é de 
maneira alguma desagradável à 
Casa Branca. Embora o futuro 
presidente afirme que "jamais 
permitirá a presença de contra
revolucionários nicaraguenses em 
território costarriquenho", os 
norte-americanos sabem que se 
trata apenas de uma fachada pa
ra a opinião pública: os "contras" 
.estão há muito tempo na Costa 
Rica e nada indica que serão ti
rndos de lá. 

Depois da eleição de três no
vos governos, a situação na Amé
rica Central não parece destinada 
a sofrer modificações substan
ciais. A orientação de Washing
ton continuará sendo o fator de
terminante da política externa 
dos países da região . Este é o 
verdadeiro limite de Arias Sán
chez, que transcende as suas in
tenções. • 

H.C.M. 
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Honduras 

Apenas mudanças 
superficiais 
Politicamente frágil e subordinada em última in tância 
aos militares, a nova administração ci il hondurenha 
não promete alterações interna importante nem 
em sua postura diante da cri e centro-americana 

N a região mais tensa do he
misfério ocidental que tem 

praticamente dois exércitos es
trangeiros em seu território (cer
ca de mil soldados norte-ameri
canos e mais de dez mil contra
revolucionários nicaraguenses). 
diante de uma aguda crise eco
nômica e envolvido em lutas in-

temas que desagregaram as prin
cipais forças políticas do país, o 
novo governo hondurenho des
pertou poucas expectativas de 
mudança em relação à linha se
guida pela antiga administração. 

O presidente de Honduras, 
José Azcona Hoyo, um enge
nheiro civil de 58 anos, iniciou 

Soldados oorte-americanos em manobras realizadas em território hondurenho 
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eu mandato de quatro anos a 
_ 7 de janeiro último, ao me mo 
tempo que 13_ deputados e 
23 repre entantes municipais. 

pena trê dia depoi , o todo
podero o Comando Superior das 
For a Armadas (Cosuffaa) 
anun iou. em levar em conta as 
autoridades civis, a substituição 
de seu comandante-em-chefe, 
general Walter López Reyes, que 
viajou imediatamente para os Es
tados Unidos. 

Fragilidade política 

O governo liberal do presiden
te Azcona inaugurou-se politica
mente fraco, em virtude do pró
prio resultado das eleições de 24 
de novembro do ano passado. 
Embora Rafael Callejas, um dos 
candidatos do Partido acional , 
de oposição, tenha obtido a 
maior quantidade de votos indi
viduais, Azcona foi eleito porque 
a soma dos votos obtidos pelos 
quatro candidatos do Partido Li
beral foi superior. 

A tendência política do novo 
presidente contl com apenas 
46 deputados, frente a 66 de Cal
lejas, 17 de Oscar Mejía Arella
no ( da corrente liberal do ex
presidente Suazo Córdoba) e três 
de Efraín Bu Girón, ex-presiden
te do Congresso. As tentativas de 
alcançar a unidade do Partido Li
beral começaram uma semana 
depois das eleições, por iniciati
va do ex-presidente da Suprema 
Corte de Justiça, Ramón Valla
dares, que convocou os ex-candi
datos presidenciais a uma reu
nião, da qual Mejía Arellano não 
participou. 

No início de janeiro, quando 
se tornou clara a inviabilidade de 
um entendimento entre as cor
rentes de Azcona e Suazo Córdo-



O governo de Azcona (na foto) deu uma considerável virada à direita 

ba, os seguidores do presidente 
deram uma virada de 180 graus 
e estabeleceram, no dia 16, ne
gociações com o ultra-direitista 
Callejas, visando conseguir "um 
grande acordo nacional". Quatro 
dias mais tarde, os dois setores 
anunciaram publicamente a con
sumação de um "pacto", pelo 
qual foram distribuídos os car
gos de governo e da administra
ção pública. 

Em consequência do acordo, 
o governo de Azcona situou-se 
consideravelmente mais à direita, 
o que ficou evidente com a for
mação do gabinete ministerial, 
cujos integrantes são bastante 
conservadores, apesar do Partido 
Liberal ter maioria. A presidên
cia do Parlamento ficou em 
mãos de um liberal, enquanto 
que a Suprema Corte de Justiça, 
sete dos 18 governos regionais, 
várias autarquias e a metade dos 
cargos diplomáticos e judiciários 
foram destinados aos callejistas. 

Os observadores opinam que 
o poder de Azcona será muito 
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escasso, inclusive dentro da 
aliança que o levou à presidên
cia, na qual os 14 deputados da 
Alipo, um grupo dirigido por 
empresários do norte do país, 
não se alinharão sistematica
mente com o presidente. As 
coincidências conjunturais entre 
o Partido Liberal e o Partido Na
cional, assim como entre as cor
rentes internas liberais, não cons
tituem suficiente garantia de es
tabilidade política do governo. 

Nessas condições, as possibili
dades de que a nova administra
ção en{rente o poder militar tor
nam-se ainda mais remotas. Nos 
últimos anos, as forças armadas 
consolidaram sua influência po
lítica no país e, mesmo não ten
do poder de decisão formal, con
tinuarão ditando as normas a se
rem seguidas pelo governo, em 
prol da "segurança nacional de 
Honduras". A substituição do 
general López Reyes não fez 
mais do que evidenciar a fragili
dade política do regime civil 
hondurenho. 

Pugna entre militares 

Verdadeiro centro de poder 
em Honduras, a Cosuffaa apre
senta em seu interior uma dispu
ta entre os dois escalões de ofi
ciais mais influentes, a "quinta" 
dos coronéis e a "sexta" dos te
nentes-coronéis. Entre eles, a 
sexta é considerada a mais "pro
gressista" ou "nacionalista" e se 
constitui, em sua maioria, de ofi
ciais de infantaria com comando 
de tropas que participaram na 
breve e sangrenta guerra contra El 
Salvador, em 1969. 

Irritados com a derrota sofri
da então, os oficiais da sexta re
pudiam qualquer concessão a El 
Salvador quanto aos territórios 
fronteiriços em litígio. A disputa 
se amplia para o golfo de F on
seca, onde as ilhas de Tigre e 
Meanguera estão ocupadas de fa
to por El Salvador e Estados 
Unidos, que estabeleceram insta
lações militares no lugar. Para es
ses oficiais, o principal inimigo é 
E! Salvador e não a Nicarágua. 
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Foi esse setor que escolheu o 
general Walter López Reyes, até 
então chefe da aviação para 
substituir o general Gustavo Ál
varez Martínez no cargo de co
mandante-em-chefe, a 31 de 
março de 1984. Entre outras ra
zões, Álvarez Mai:tínez foi afas
tado porque favoreceu a instru
ção de recrutas salvadorenhos no 
Centro Regional de Treinamento 
Militar (Crem) instalado pelos 
Estados Unidos em Puerto Cas
tilla. 

López Reyes conseguiu sus
pender o treinamento dos salva
dorenhos, mas não teve o mesmo 
êxito com os milhares de nicara
guenses contra-revolucionários 

tente a 11 de dezembro de 1985 soais as duas principais cadeias 
quando, ao discursar no 1609 de rádio anunciaram que a sua 
aniversário do exército López demiss[o em devida a "reiterados 
Reyes denunciou 'categorica- atos de indisciplina, corrupção e 
mente a ousadia daqueles que prepotência de oficiais subalter
com urna precipitação irrespon- nos". O que parece ter aconteci
sável emitiram juízos perigosos do na realidade é que as duas 
sobre a atuação das forças arma- principais correntes do Cosuffaa 
das quando se requereu sua pre- decidiram simplesmente " retirar
sença ou se solicitou a sua parti- lhe sua confiança". A 12 de feve
cipação para colocar-se ao lado reiro o Parlamento aprovou a 
da Constituição da República e nomeação do coronel Humberto 
do povo hondurenho". Regalado como novo comandan-

O comandante-em-chefe se re- te-em-chefe , atendendo à pro
feria à intervenção militar que li- posta do Cosuffaa. 
quidou com a tentativa de reelei- O Poder Executivo e o Con
ção de Suazo Córdoba através gresso atravessaram incólumes a 
de uma manobra no Congresso crise militar, mantendo a posi
execu tada por deputados coo- ção de que os civis não se intro

"' metem nos problemas internos 
i das forças armadas. A designação 
~ de Regalado foi considerada uma 

solução de conciliação dentro do 
Cosuffaa - porque não pertence 
a nenhuma das duas correntes 
principais - que não alterará as 
relações da instituição com o go
verno civil nem com os Estados 
Unidos. 

A crise econômica 

Honduras: uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do continente 

Entre suas primeiras tarefas, 
Azcona tentará desativar a bom
ba-relógio que constitui a atual 
situação soc10-econom1ca do 
país. O Colégio Hondurenho de 
Economistas afirma que o nível 
de desemprego - 21,3%, de acor
do com dados oficiais, e 43% se
gundo as centrais sindicais - "po
de desencadear conflitos imprevi
síveis". Honduras tem uma das ta
xas de mortalidade infantil mais 
altas da América Latina (88% 
durante o primeiro ano de vida), 
um índice oficial de analfabetis
mo de 40% e um déficit habita
cional de 400 mil unidades. 

que ocupam vários pontos da 
fronteira e dali agridem um país 
com o qual Honduras está ofi
cialmente em paz. Também não 
conseguiu nenhum progresso no 
cumprimento do compromisso 
por parte de El Salvador, garan
tido pelos Estados Unidos, no 
sentido de encontrar uma solu
ção para o litígio fronteiriço. 

A irritação crescente dentro 
das forças armadas tornou-se pa-
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servadores e liberais adeptos do 
presidente. Contudo, o mal-estar 
militar prosseguiu por causa das 
mudanças propostas nos coman
dos militares e precipitou-se a 
30 de janeiro último, quando 
López Reyes renunciou , depois 
de ter anunciado que prorrogaria 
o seu mandato por mais um ano. 

Embora López Reyes- tenha 
negado depois essa versão e dito 
que se retirava por razões pes-

Em matéria fiscal e trabalhis
ta, o governo de Suazo Córdoba 
se rendeu , nos últimos meses do 
ano passado, às pressões do Fun-



do Monetário Internacional 
(FMI) e da Agência Internacio
nal para o Desenvolvimento 
(AID). Trinta empresas estatais 
foram vendidas ao setor priva
do, milhares de empregados pú
blicos fomm despedidos e au
torizou-se a instalação de 15 em
presas montadoras. 

A dívida externa chegou a 
2,4 bilhões de dólares no fim de 
dezembro, segundo dados do 
Banco Central de Honduras, e o 
governo não conseguiu renego
ciar o pagamento da dívida com 
40 instituições bancárias estran
geiras, presididas pelo Lloyds 
Bank. Azcona terá que pagar 
279 milhões de dólares só de ju
ros, o que equivale a 25% do to
tal das rendas brutas do país por 
exportações. 

Essa situação explica os cons
tantes pedidos do governo hon
durenho para que os Estados 
Unidos aumentem a ajuda eco
nômica ao país. Washington, por 

seu lado, exige que Honduras 
desvalorize sua moeda, libere o 
comércio exterior e faça maiores 
concessões ao investimento es
trangeiro. A tensão chegou ao 
ponto culminante a 30 de de
zembro último, quando se rom
peram as negociações sobre um 
crédito de 67,5 milhões de dóla
res. Paralelamente, os Estados 
Unidos pressionaram o Banco 
lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID) para que protelasse 
um empréstimo de 40 milhões 
de dólares a Tegucigalpa. 

A negativa dos hondurenhos 
em desvalorizar a sua moeda foi 
categórica: desde o Conselho 
Hondurenho da Empresa Priva
da (Cohep) até as organizações 
operárias e camponesas se pro
nunciaram contra a desvaloriza
ção. O ministro da Presidência, 
Ubodoro Arriaga, acusou os Es
tados Unidos de agir contra o 
seu país da mesma forma que o 
faz contra Cuba e Nicarágua. Os 

Azcona não impedirá as manobras dos EUA nem o apoio aos "contras" 
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norte-americanos pressionam lbn
duras para que desvalorize sua 
moeda e isto é "impertinen
te", afirmou Arriaga. 

Fontes oficiais reconheceram 
que Washington começou a mos
trar-se reticente para conceder os 
créditos a Honduras desde que as 
autoridades de Tegucigalpa se 
negaram, em novembro passado, 
a permitir a utilização de territó
rio hondurenho para entregar a 
ajuda, aprovada pelo Congresso 
norte-americano, aos grupos an
ti-sandinistas. 

Ambivalência diante 
dos Estados Unidos 

Azcona mostrou muita caute
la no que diz respeito às rela
ções de seu país com os Estados 
Unidos. Embora o novo vice-pre
sidente, Jaime Rosenthal, tenha 
declarado que Honduras não se 
deixará pressionar para desvalo
rizar a moeda, Azcona negou en-
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Suazo Córdoba rendeu-se às exigências econômicas do FMI 

faticamente que existam tais 
pressões. Talvez quem melhor 
tenha resumido esta situação foi 
o embaixador norte-americano 
em Tegucigalpa, John Ferch, ao 
dizer que "se não conse~irmos 
um acordo com o antigo gover
no, é muito possível que o consi
gamos com o novo". 

De resto, a política externa 
do novo governante oscila entre 
manifestações de relativa auto
nomia em relação a Washington 
e uma retórica semelhante à da 
administração Reagan. Dias de
pois das eleições de novembro, 
Azcona ousou dizer que reduzi
ria o volume das manobras mili
tares com os Estados Unidos e 
que estava disposto a manter um 

.diálogo com o presidente da Ni-
carágua, garantindo que a pre
sença dos anti-sandinistas em ter
ritório hondurenho tenninaria. 

Um mês depois, contudo, o 
novo presidente reuniu-se com o 
chefe do estado-maior do exérci
to norte-americano, William J. 
Crowe, com quem coincidiu ao 

40 - terceiro mundo 

criticar o governo da icarágua 
por "avançar a passos acelerados 
para o totalitarismo". Azcona 
foi mais longe ao declarar que 
"os contras devem ficar na Nica
rágua e derrotar esse governo 
que viola e despreza os direitos 
do povo nicaraguense". 

De 1 S a 18 de janeiro Azcona 
visitou Washington, onde se reu
niu com o vice-presidente Geor
ge Bush, com o secretário de Es
tado George Shultz, com o con
selheiro de Segurança Nacional, 
John Poindexter e com o secre
tário de Defesa, Caspar Weinber
ger. O dirigente hondurenho pro
nunciou-se a favor de uma solu
ção global para a crise centro
americana por inteanédio do 
Grupo de Contadora e disse que 
dispensaria os assessores dos Es
tados Unidos se a Nicarágua reti
rasse "os assessores búlgaros, 
cubanos, líbios e de outras na
cionalidades que ali se encon
tram". 

As declarações de Azcona, 
que visam mostrar certa autono-

mia em relação a Washington, 
foram recebidas com ceticismo. 
Todas as fontes coincidem em 
afinnar que, no que diz respeito 
às decisões sobre os problemas 
estratégicos na América Central, 
o E ecutivo hondurenho não te
ve nem terá maior influência, já 
que as forças annadas se reser
vam a última palavra. 

Na primeira quinzena de ja
neiro, o novo presidente reuniu
se durante oito horas com o 
Cosuffaa, sem que o temário do 
encontro fosse divulgado. 

Os observadores de Tegucigal
pa acreditam que o novo gover
no manterá uma posição ambi
valente com relação a Washing
ton e aos contras, caracterizada 
por uma submissão real aos inte
resses norte-americanos e por de
clarações de efeito destinadas a 
criar uma imagem de indepen
dência. 

Segundo o jornal local Tiem
po - que tem· entre seus proprie
tários o vice-presidente Rosen
thal - "Azcona reconhece a reali
dade quanto à dependência dos 
Estados Unidos e, portanto, a 
necessidade de atuar de acordo 
com este imperativo". Isto é: 
continuarão as manobras milita
res, o apoio dissimulado aos con
tras, a retórica a favor do Grupo 
de Contadora e as acusações a 
Manágua. 

Em um país onde "o espectro 
político é certamente reduzido, 
e vai do ultra-conservadorismo a 
um centro que dificilmente po
deria deslocar-se para a esquer
da, não há margem para preo
cupações nem para surpresas, já 
que as políticas gerais se mante
rão mais ou menos intatas, ha
vendo apenas diferenças de esti
lo", assegurou Tiempo. Seria o 
caso, somente, de modernizar o 
"folclore provinciano" de Suazo 
Córdoba. • 

Horacio Castellanos Moya 



Está aí a Europ_a 
que não nos deixa mentir 

GUIADO 
TERCEIRO 
MUNDO 

"Habituados a conhecer as realidades do 
Terceiro Mundo através das análises de 
especialistas europeus e norte-americanos, não 
há como não se regozijar com o lançamento em 
língua portuguesa do Guia do Terceiro 
Mundo, ... " 

"Seu mérito é ter confrontado números, que 
lhes pareciam ás vezes incompletos, com aqueles 
que puderam recolher graças à pesquisa de 
intelectuais e cientistas independentes, 
notadamente da América Latina." 

"O livro tem outra particularidade: ele propõe 
uma classificação nova das diferentes regiões 
do mundo. Além dos países e_m desenvolvimento 
propriamente ditos ( Africa, Asia e América 
Latina), que formam o conjunto do Terceiro 
Mundo, os autores quiseram dar sua própria 
visão do Norte e do Leste. " 

" ... este Guia é uma ferramenta de trabalho 
necessária para todos aqueles que pretendem 
conhecer as realidades contemporâneas através 
do prisma do Terceiro Mundo. " 

(LE MONDE DIPLOMATIQUE, agosto de 1985) 

Uma publicação que não vê o mundo 
com olhos dos países ricos 

A edição de 1986 será lançada brevemente. Anote na sua agenda 



Paraguai 

Começou a transição? 
A aguda crise econômica e social e o desprestígio 
e a corrupção do regime de Stroessner estão começando 
a provocar mudanças significativas na 
situação política do país 

Depois do período 1978-81, 
no qual o Paraguai teve uma 

taxa média de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
10,2%, devida em grande parte à 
construção da represa de ltaipu, 
no rio Paraná, e ao aumento das 
exportações de soja e algod.ro, o 
"sistema" está começando a nau
fragar. Apesar ~o, o general 

soas1 , e em Assunção atinge 
44%, segundo dados de novem
bro de 1985. 

A inflação está aumentando 
de forma galopante: 17% em 
1983, 30,5% em 1984 e, segun
oo cálculos da Federação de Tra
balhadores Bancários (Fetraban), 
chegou a 35% em 1985. A reces
s[o se reflete na queda do PIB, 

que foi de -2% em 1982 e de 
-3,7% no ano seguinte. No pri
meiro semestre de 1985, o algo
d[o e a soja, que constituem 
84% das exportações, sofreram 
urna queda de 56,2% e de 23,2%, 
respectivamente, em relação aos 
preços do ano precedente. As re
servas caíram para 130 milhões 
de dólares. A dívida externa al
cança 1 bilh[o 659 milhões de 
dólares e é agravada pela super
valorização da moeda e pelos 
gastos públicos irracionais, que 
est:ro preocupando seriamente o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI). 

A questão agrária 

No interior do país, o descon
tentarnen to social está se agra
vando. O setor agrícola ligado à 
exportação é a primeira vítima 
da política econômica. A popu

Stroessner, presi
dente dessa · "de
mocracia sem co
munismo", con
trola ainda em 
grande parte as 
duas fontes de 

.-------------------,i lação rural se vê, obrigada a en
! frentar, por um lado, o clássico 
~ problema do latifúndio, com 
-!l 130 propriedades ocupando a 

po~:o~ilioo ~ 
Colorado e as for- ~ 
ças armacbs, mi
litarizando um e 
"coloriz.ando" as 
outras. D 

A crise econô
mica que o país 
está enfrentanoo 
já começa a ge
rar uin descon
tentamento social 
importante. O de
semprego afeta 
mais de 20% da 
população econo
micamente ativa, 
constituída por 
1, 7 milhão de pes- O presidente Stroessner visto por Jorge Arbach 
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metade das terras cultiváveis do 
país, enquanto o restante perma
nece dividido em extensões de 
menos de 10 hectares. 

Desde o começo da crise, cam
poneses totalmente privados de 
terras que lhes permitissem sub
sistir invadiram latifúndios de 
360 mil hectares de extens[o, si
tuados nas províncias de Alto~
raná, Caaguazú, Guairá, San Pe
dro, Danindeyú e Presidente 
Hayes, no Chaco. Mais recente
mente, na localidade de Santa 
Maria (Misiones), 1.600 pessoas 
ficaram totalmente privadas de 
alimentos. Como havia aconte
cido com muitas outras, elas 
deixarnm de cultiv.ir milho, man-

1 A população total do país, segundo 
o c.enso de 1983, é de 3.470.000 hab. 



O campesinato sem terra começou a desenvolver ações maciças exigindo seus direitos e a reforma agrária 

dioca e feijão para dedicar-se ex
clusivamente ao algodão. 

Diante dess~ situação, os cam
poneses começaram a organizar
se. Em 8 de agosto de 1984, foi 
assinada a ata de fundação da As
sembléia Permanente dos Campo
neses se!TI Terra (APCT), por ini
ciativa do Movimento Camponês 
Paraguaio. Seus membros conti
nuaram a se reunir sigilosamente 
até que, um ano mais tarde, a or
~ização apresentou-se publica
mente numa concentração de 
massas à qual compareceram 
mais de 1 O mil pessoas, na praça 
paroquial de Caaguazú. Respal
dados nos artigos 76, 83 e 128 
da Constituição Nacional, os 
camponeses exigiam o reconheci
mento de seus direitos. 

A falta de respostas às reivin
dicações camponesas por parte 
do Instituto de Bem-Estar Rural, 
organismo oficial, e a pressão 
exercida pelos latifundiários le
varam os camponeses a novos 
procedirnen tos. Assim, surgiu a 
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Coordenação de Mulheres Cam
ponesas, integrada por esposas, 
mães e filhas dos membros da 
APCT. As camponesas reivindi
cavam "o direito à terra, a liber
dade de org.mização e o fim das 
hostilidades a que somos subme
tidas". 

Severino Santacruz, porta-voz 
da APCT, afirma que "a reforma 
agrária não significa, para nós, a 
simples entrega de terras. Exigi
mos a compra de terras a prazo, 
escolas, estradas e outros elemen
tos necessários para trabalhar. 
Devemos ter créditos, sementes 
e fertilizantes agrícolas". 

A voz dos indígenas 

Os índios do Paraguai, por 
sua vez, estiro começando a se fa
zer ouvir. Depois de séculos de 
sofrimento em silêncio, os mem
bros da comunidade maskoy, de 
Puerto de la Victoria (ex-Puerto 
Casado), latifúndio anglo-argen
tino · com 1 milhão 500 mil hec
tares de extensão localizado no 

Chaco, enfrentaram o Instituto 
Paraguaio do Indígena (Indi), 
entidade estatal presidida pelo 
ministro da Defesa, general Ger
mán Martínez, exigindo a terra 
pela qual tanto têm lutado, equi
valente a cerca de 300 mil hec
tares. 

A comunidade mbya, de Som
merfeld, província de Caaguazú, 
também .opôs resistência ao lndi 
e aos mennonitas da região, quan
do pretenderam levá-los das ter
ras que ocupavam para lugares 
que não eram de seu agrado. Da 
mesma forma, os mbya de Paso 
Romero, na fazenda La Golon
drina, propriedade do senhor 
Blas Riquelme, ex-presidente da 
União Industrial Paraguaia, dis
cordam das ofertas que lhes fo. 
ram propostas como compensa
ção pelas suas terras de origem. 

As comunidades indígenas de 
Ko'eyu e Itabó repudiaram ener
gicamente a exploração de seus 
recursos florestais por parte de 
terceiros e os pai-tavyterá, da lo
calidade de Pypucú, também 

terceiro mundo - 43 



questionaram wna compra de 
terras efetuadas pelo Indi para 
eles, pois consideraram a ex ten
são insuficiente, além da transa
ção ter sido feita à revelia dos 
supostos beneficiários. A Ass~ 
ciação das P-.ucialidades Indíge
nas (API) chegou inclusive a pôr 
em questão a competência pro
fissíonal de altos funcionários do 
Indi. 

Repres.çio e isolamento 
internacional 

O isolamento internacional 
do regime é evidente. O fecha
mento do matutino independen
te ABC Colar, em janeiro de 
1984, o fechamento temporário 
da Rádio flandutí em agosto do 

manente do estado de sítio na 
capital desde 1954 (anteriormen
te era vigente em todo o país), 
s[o medidas que contribuem ca
da vez mais para o desgJste da 
imagem internacional de Stroes
sner. A elas se junta a persegui
ça-o a líderes de oposição, como 
Domingo Laino, do Partido Li
beral Radical Autêntico, e Al
fonso Resk, da Democracia Cris
tã, que se encontram exilados, 
ou a membros do Movimento Po
pular Colorado (Mopoco), cujos 
dirigentes foram agredidos vio
lentamente pela polícia quando, 
há pouco tempo, tentavam reali
zar uma assembléia. 

ano passado e a manutenção per- O índio também luta por sua terra 

As relações tradicionais com 
Taiwan (Formosa), Coréia do Sul 
e com o regime racista da África 
do Sul permanecem sem altera-

A HIDRELETRJCA DE IT AIPU 

D A central hidrelétrica de Itaipu, construída 
em sociedade com o Brasil, é atualmente a 

maior do mlDldo, com uma capacidade de gera
ção de energia equivalente a 12,6kw/hora em sua 
potência máxima. Durante sua construção signi
ficou uma importante fonte de divisas para o Pa
raguai: calcula-se que durante esse período in-

gressaram no país cerca de dois bilhões de d.ó
lares. 

Apesar ~o, essa receita foi ilusória, já 
que grande parte do capital foi colocado em ban
cos no exterior ou investido em atividades espe
culativas. 

O tratado de ltaipu, assinado em 1973, liga o 
Paraguai ao Brasil por cláusula e disposições que 
aviltam a proclamada "soberania paraguaia", ca
valo de batalha do oficialismo, atacando o tão 
apregoado "espírito nacionalista". A título de 
exemplo, basta dizer que o total da energia exce
dente que cabe ao Paraguai só poderá ser vendido 
ao Brasil por um preço determinado por este últi
mo. O pagamento, que poderá ser feito até 1992, 
não será 'em dinheiro mas "em espécie", ou seja, 
em obras de infra-estrutura que algumas empresas 
brasileiras executarão em território paraguaio, 
por conta do governo do Brasil, limitando assim 
o campo de trabalho das construtoras locais. 

Por outro lado, cabe assinalar que as terras 
que circundam Itaipu, mesmo dentro de territó
rio paraguaio, são propriedade de brasileiros, fato 
que implica uma perigosa redução de soberania, 
além de violar expressamente uma lei que proíbe 
aos estrangeiros ser proprietários de terras loca
lizadas a menos de 100 km da fronteira. 



ções. Quanto aos Estados Unidos, 
tudo indica que estã'o se distan
ciando relativamente do regime 
paraguaio. Durante sua viagem à 
Europa, em maio de 1985, Ro
nald Reagan declarou que as ex
ceções ao processo democrati
zante dos países latino-america
_nos podiam ser contadas nos de
dos. "Elas S[o quatro - disse - e 
dois desses países, Chile e Para
guai, estão sob regimes dita to
riais". 

A visita realizada pelo embai
xador norte-americano Clyde 
Taylor, especialista em drogas, 
aos integrantes do Acordo Na
cional, de oposição, provocou 
iradas reações do governo, às 
quais o Departamento de Estado 
n[o deu importância. Igual irrita
ç[o provocaram as declarações 
do senador Edward Kennedy du
rante sua breve visita aos países 
sul-americanos, prometendo vi
sitar um "Paraguai libertado". 

Foi significativo, também, o 
adiamento sine die da visita que 
o general Stroessner devia fazer 
à República Federal da Alema
nha, país de seus antepassados. 

Embora os acontecimentos 
no Haiti, com a derrubada do re
gime de Duvalier, não tenham 
provocado ainda nenhuma ex
plosão de júbilo a nível popular, 
nã'o se deixa de comentar sotto 
voce que o Paraguai bem poderia 
ser o próximo. 

As relações oficiais do Para
guai com os países latino-ameri
canos são frias. É sintomático 
que ainda nã'o tenha acontecido 
uma entrevista de Stroessner 
com o presidente Raúl Alfonsin, 
da Argentina ou com Julio San
guinetti, do Uruguai, ou ainda 
com Víctor Paz Estenssoro, da 
Bolívia, e nem mesmo que os 
ministros das Relações Exteriores 
desses países tenham visitado A'fr 
sunção. O encontro Sarney-Stro-
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essner, realizado em Itaipu por 
ocasi[o da inauguração da tercei
ra turbina da represa, caracteri
zou-se pela formalidade. O ex-mi
nistro Olavo Setúbal, por sua vez, 
em recente visita a Assunçã'o, li
mitou-se a negociar a quest[o de 
ltaipu sem concretizar sequer o 
projeto chamado "estrada-de-fer
ro da soja". 

"Che nicó nai cuaaim"lxlevé poli• 
caquí" ("Eu n:ro entendo nada 
de política"). Curiosamente, ele 
passou a ser o eixo da política 
paraguaia nos últimos 32 anos. O 
major Alfredo Stroessner, naque
la época, tinha que justificar 
dessa forma sua atitude· contrária 
ao Partido Colorado, do qual 
passou depois a líder venerado, 

A repressão gera um crescente desprestígio do regime paraguaio 

Alguma coisa está mudando 
nos últimos tempos. A velha po
lítica de amizade entre os che
fes militares de países limítrofes, 
com a qual Stroessner reforçava 
sua estabilidade, estí chegando 
ao fim. De todos eles, somente o 
general Hugo Bánzer conserva 
ainda influência em seu país, a 
Bolívia. 

O partido dividido 

No final da década de 40, 
Stroessner dizia em guarani a 
seus companheiros de armas: 

além de presidente honorário da 
junta de governo. 

Apesar de ter conseguido im
por uma estrutura vertical a seu 
partido, Stroessner nunca conse
guiu dominá-la totalmente. De'fr 
sa forma, hoje fica evidenté a ci
são entre os militantes liderados 
por seu secretário particular, Ma
rio Abdo, que defende a reelei
ção do velho ditador - ou, como 
alternativa, a candidatura de seu 
filho, tenente-coronel Gustavo 
Stroessner - e os chamados "tra
dicionalistas", en trinchei rad os 
na junta de governo; que preten~ 
dem uma saída democrática. A 
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disputa agora se dá nas chama- . 
das seccionais partidárias, espa
lhadas por todo o país. 

Causaram muitos comentários 
as declarações do presidente da 
seccional n~ 23, Mario Pastora 
Almada, ao afirmar que 'se a 
junta de governo trabalhasse 
mais junto às bases e se preocu
passe com elas, o fenômeno da 
divi~o n[o teria ocorrido". 

Outra fração do partido, o 
Mopoco, está abertamente na 
oposição, tendo seus líderes re
gressado há pouco tempo de um 
exfüo de 25 anos. Ela integra, 
juntamente com o P..irtido Fe
brerista, o Partido Liberal Radi
cal Autêntico e a Democracia 
CristlI, a frente chamada "Acor
do Nacional", que, em 29 de 
novembro do ano passado, pediu 
à igreja que iniciasse as gestões 
para promover um amplo diálo
go sobre os problemas do país, 
"lançar a conciliação dos para
guaios e evitar o agravamento da 
crise que, no futuro, poderia cas
tigar com. piores males o nosso 

YACTRETÁ 

sofrido e querido povo". 
A junta de governo do P..irti

do Colorado, numa extensa no
ta, respondeu que continua dis
posta ao diálogo mas somente 
com os ' partidos regulares ', ou 
seja, aqueles reconhecidos pela 
junta eleitoral controlada pelo 
governo2

• 

O diretor proprietário dos jor
nais Hoy e La Tarde e amigo da 
família Stroessner Humberto Do
mínguez Dibb, num editorial in
titulado Ao sr. presidente", pe
diu ao chefe de Estado uma ação 
de caráter definitivo, afirmando 
que o P..irtido Colorado estava 
dividido, incentivando-o a um 
"autogolpe" de Estado. 

Há mais dois elementos a con
siderar . Em primeiro lugar, a es
cassa influência oficial sobre a 

2 A opo.gção tolerada se compõe de 
dois partidos: o Partido Liberal e o 
Partido Liberal Radical, ambos com 
representantes na Câmara e no Sena
do, enquanto que o Partido Febreris
ta tem-se negado ultimamente a con
correr às eleições. 

própria juventude "colorada", 
evidenciada recentemente quan
do o governo não foi capaz de 
evitar um confronto interno de 
duas tendências, tendo que ir às 
urnas. Ficou claro que a juventu
de " colorada" comprometida 
com o governo não passa de 5% 
do estudantado. Em segundo lu
gar, a apatia e a indiferença do 
eleitorado ficou patente nas últi
mas eleições municipais, ocasião 
em que votaram apenas 793.301 
pessoas das 1. 700.000 que se en
contravam registddas. 

Novos ventos sopram 

O caso do P..iraguai é atípico 
n[o só entre os países da Améri
ca do Sul como também entre os 
que estão em vias de desenvolvi
mento, pois sua orientação polí
tica não pode ser caracterizada 
como uma mera ditadura militar, 
porque o governe, apoiado pelo 
P..irtido Colorado, controla as 
mais variadas instituições, tais 
como a Federnção Universitária 

mento do Ministério de Obras Públicas em vez de 
dar-lhe caráter particular, como se fazia no tem
po da ditadura argentina. 

Atualmente, a Argentina cortou significatiD A hidrelétrica de Y~ciretá-~pipé es~ locali- vamente o orçamento anual da obra e ampliou 
i.ada no curso supenor do no Parana, ao sul seus prazos de execução. Muitas das respon-

de Itaipu, entre a pequena localidade de Ayales, sabilidades de execução e direção da hidrelé
em território paraguaio, e Ituzaingó, na Argenti- tJica foram transferidas para o consórcio franco-i1a
na. Terá uma capacidade de geração energética de liano que está constrÜindo a maior parte dela. A 
4,8 milhões de ~/hora _guando estiver comple- participação empresarial e operária do Paraguai 
tamente instalada. Desde seu começo, apresentou na construção foi mínima. 
uma série de problem~. 

Atualmente, a.crescente frieza das relações en
tre a Argentina e o Paraguai, por uma divergência 
~ncial de pontos de vista entre a democracia 
argentina e a autocracia paraguaia, fez com que o 
primeiro desses dois países, financiador e fiador 
da obra de Yaciretá e para o qual ela não é indis
pensável, incluísse os gastos com a obra no orça-
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A posição do governo argentino em relação a 
uma obra que é fundamental para o governo pa
raguaio - Yaciretá-Apipé garante, ainda que em 
mínimas proporções, fontes de trabalho que con
tribuem para manter a tranquilidade social - deu 
origem a perseguições contra cidadãos argentinos 
residentes no Paraguai por parte do governo de 
Stroessner. 



do Paraguai (FUP), a Confede- ·§ 
ração P,,iraguaia de Trabalhado- J 
res (CPf), a Autores Paraguaios ~ 
Associados (APA), exercendo ct 

sua influência até sobre a Liga 
Paraguaia de Futebol. 

Para todos esses setores tam
bém est[o chegando os novos 
tempos. Os estudantes falam da 
necessidade de criar uma nova 
federaç[o, já que a atual não re
presenta as aspirações universitá
rias. Os trabalhadores fundaram 
o Movimento Intersindical de 
Trabalhadores (Mist), em 10 de 
maio de 1985, o qual já congrega 
importantes setores, como o dos 
comerciários (com mais de 100 
mil empregados), o Sindicato 
Nacional de Transporte Coletivo, 
a Federação de Trabalhadores 
Bancários, o Sindicato dos Jor
nalistas etc . . Em dezembro do 
ano passado, o Mist recebeu o 
apoio da Central Latino-Ameri
cana de Trabalhadores (Oat), 
que enviou ao Paraguai uma de
legação presidida por seu secre
tário gera~ Ernilio Maspero, unin
do-se assim ao apoio já prestado 
pela Confederação Mundial do 
Trabalho (CMT) e pela União Ge
ral de Trabalhadores (UGT) es
panhola, além da Confederação 
Internacional de Organizações 
Sindicais Livres (CIOSL). 

.No Paraguai de hoje já não se pode afirmar que a situação seja imutável 

Talvez o fator que de alguma 
maneira esteja precipitando os 
acontecimentos, a ponto de já 
se começar a falar em transição, 
seja a corrupção generalizada 
que se evidencia principalmente 
na gestão da coisa pública. Qes
cândalo da ev-.isll'o de divisas do 
Banco Central (BCP), calculado 
em um bilhão de dólares - três 
vezes o valor das exportações do 
país e mais da metade de sua dí
vida externa - atinge contornos 
até agora desconhecidos na his
tória dessa nação sul-americana. 
O fato, que a princípio pareceu 
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uma simples denúncia de empre
sários inescrupulosos, converteu
se rapidamente em um affaire 
que envolve o próprio presidente 
da principal instituição bancária 
do país. Descartando a possibili
dade de realizar um inquérito ad
ministrativo, como prevê o arti
go 124 da lei n<? 18, promulg.ida 
pelo próprio Banco, o presidente 
Romeo Costa levou o caso inicial
mente à justiça ordinária. Esta, 
por meio de depoimentos de al
tos funcionários do BCP, con
cluiu em primeirn instância que a 
autoridade máxima da institui
ção está implicada no delito, de
cretando o embargo de seus bens, 
que chegam à soma de 18 mil 
guaranis, cifr.i recorde no famo
so caso3

• 

3 A cotação do dólar para importa
ções é de 240 guaranis e 850 no mer
cado paralelo (negro). 

Entretanto, oode mais ficou 
evidente a divisão existente no 
Partido Colorado, fundado no fi
nal do século passado, foi na de
núncia feita pelo deputado Oscar 
Zacarias Cubilla (membro do 
partido) contra seus pares, ao de
clarar que pelo menos 38 depu
tados "colorados" estavam com
prometidos com a evasll'o de di
visas. A denúncia provocou ;i 

suspens:ro por um ano de Zaca
rias Cubilla de sua condição de 
deputado. 

Apesar de tudo, é certo que 
novos ventos sopram atualmente 
no Paraguai. Apesar de 70% da 
população não conhecerem outro 
sistema de governo diferente do 
atual, que tem suas raízes bem 
antes da era de Stroessner, já 
não se pode afirmar com a mes
ma certeza que o regime seja 
imutável. • 

Rolando Acuna 
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África/ África do Sul 

A síndroIDe argentina 
A polícia sul-africana e grupos paramilitares brancos começaram a imitar 
os generais argentinos, na época da ditadura, ao sequestrar e executar líderes negros 

O nze integrantes da organiza
ção multi-racial Frente De

mocrática Unida (UDF), a maior 
organização legal da oposiçn-o 
que reúne 1,5 milhão de adeptos 
e 600 or~iz.ações, já foram 
mortos em circunstâncias suspei
tas enquanto 12 outros dirigen
tes estão desaparecidos. O gover
no da minoria branca diz que não 
tem nenhuma respoosabilidade 
nestes atentados e os atribui a 
grupos de extrema direita, surgi
dos recentemente, que se especia
liz.aram na eliminação dos que se 
opõem ao racismo na África do 
Sul. 

Apesar dos desmentidos ofi
ciais, um crescente número de 
provas indica que o governo é 
cúmplice, em alguma medida·, 
dos assa$inatos de políticos 
oposicionistas, em oora estas evi
dências sejam circunstanciais em 
sua maioria. 

Os ataques clandestinos con
tra ativistas contrários ao apar
theid não são novidade na Áfri
ca do Sul. Desde 1965, mais de 
800 incidentes dessa natureza fo. 
ram registrados, mas a' prática 
das execuções sigilosas e seques
tros tornou-se mais frequente 
depois de 1979. Segundo o jor
nal Rand Daily Mail, os métodos 
de intimidação "variavam desde 
os telefon~mas anônimos no meio 
da noite até ameaças materializa
das pela execução de cães e gatos 
das vítimas. Podia ser um coque
tel molotov jogado contra a casa 
do oposicionista à noite, ou tiros 
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disparados a esmo contra janelas 
e portas. Como podia ser tam
bém o esvaziamento proposital 
dos pneus do carro ou pixações 
nos muros dos militantes anti
apartheid' '. 

Em janeiro de 1978 foi assas
sinado o dr. Richard Turner, fa. 
to que é considerado chave na 
evolução da atividade dos grupos 
paramilitares. O dr. Turner era 
um ativista muito influente, cujo 
livro "O buraco da agulha" (The 
eye o[ the needle) serviu como 

inspiração para centenas de jo
vens sul-africanos, ao propor 
uma sociedade multi-racial nãe> 
baseada na exploração do 
homem pelo homem. No dia de 
sua rncrte, atendeu a um estra
nho que batia à sua porta. O des
conhecido disparou um único ti
ro, que atingiu o peito do advo
gado e o matou cinco minutos 
depois. O crime nunca foi inves
tigado e, de acordo com militan
tes anti-apartheid, a polícia bran
ca jamais se empenhou na captu-



ra dos assassinos, tanto que os vi
zinhos do dr. Turner só foram 
interrogados seis semanas depois 
do crime. 

Um casal executado 

Um novo assassinato político 
aconteceu em novembro de 1980, 
quando o advogado negro e líder 
dos direitos civis Griffiths Mxen
ge foi encontrado morto e muti
lado num estádio abandonado 
perto de Durban. A mulher dele, 
Victoria, também ativista na cam
panha pelos direitos civis na Áfri
ca do Sul, foi igualmente assassi
nada em casa, também em Dur
ban, em agosto do ano passado. 
Os dois crimes até ágora não fo
ram esclarecidos. 

Os "desaparecimentos" de di
rigentes da campanha contra o 
racismo começaram em abril de 
1982. A primeira vítima foi Si
pho Mtimkhulu, líder do agora 
banido Conselho de Estudantes 
Sul-Africanos (Cosas). Várias se
manas antes de seu desapareci
mento, Mtimkhulu foi libertado 
de uma prisão militar. Ele ini- , 
ciou uma ação legal contra os 
seus captores, alegando ter sido 
envenenado e torturado pelas 
autoridades militares enquanto 
esteve detido. Sofrendo paralisia 
parcial das pernas, o dirigente da 
Cosas recebia tratamento médico 
num hospital de Port Elizabeth 
quando foi visto vivo pela última 
vez. Apesar de uma grande cam
panha e de numerosos apelos às mundial. A partir de setembro 
autoridades, ele nunca mais foi de 1984 cerca de mil pessoas, em 
encontrado nos últimos três anos. sua maioria negras, foram mortas 

Estes acontecimentos foram, durante choques com a polícia. 
no entanto1 ~penas o começo de Mais de 200 militantes anti-racis
uma dramática escalada de assas- tas estiro desaparecidos e sete as
sinatos e "desaparecimentos" no sassinatos políticos acabaram se 
ano de 1985. O aumento da ati- tomando as provas mais eviden
vidade dos esquadrões da morte tes da ação dos esquadrões da 
surgiu paralelamente ao mais sé- morte, criados pelos brancos ui
rio desafio já enfrentado pelo fra-racistas. Os sete mortos, to
apartheid desde a 2~ guerra dos membros da UDF, foram du-
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A repressão contra militantes 
anti-racistas vem aumentando 
desde 1984 

ramente torturados pela polícia 
antes de serem executados. 

Os fuzilamentos sumários 

Sipho Hashe , Qaqali Godolozi 
e Champion Galeia, dirigentes da 
comunidade negra de Port Eliza
beth, foram vistos vivos pela úl
tirna vez na noite de 8 de maio 
de 1985. Eles saíram de um es
critório no centro da cidade de
pois de receberem um telefone
ma de alguém que se identificou 
como "funcionário da embaixa
da britânica", pedindo para vê
los imediatamente. Nunca chega
ram ao seu destino. Três meses 
depois, os três corpos foram 
achados nos arredores de Port 
Elizabeth. Vários detidos na pri
são da cidade alegam ter visto 
Sipho, Qaqali e Champion numa 
das celas, mas a polícia e o Mi
nistério da Lei e da Ordem ne
gam que eles tenham sido presos. 

Outro incidente igualmente 
grave aconteceu em junho do ano 
passado, quando quatro líderes 
comunitários de Port Elizabeth 
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f'. difícil comprovar os vínculos dos esquadrões com o regime, devido à sua forma de ação clandestina 

voltavam para suas casas, depois 
de wna reunião de emergência 
da seção local da UDF, na loca
lidade de Cradock. Eles disseram 
a amigos que tinham que regres
sar e garantiram que não para
riam o carro, a não ser que rece
bessem ordem de algum policial 
uniformizado. Os quatro, Ma
thew Goniwe, Fort Calata, Spar
row Mkonto e Sicelo Mhawuli, 
nunca mais foram vistos. O carro 
em que viajavam foi achado in
cendiado no dia seguinte, mas 
não havia sinal algum de seus 
ocupantes. 

Dois dias mais tarde, no mes
mo lugar, foram encontrados 
dois corpos também carboniza
dos. Parentes e amigos, após in
vestigações particulares, chega
ram a algumas provas do envolvi
mento policial no desaparecimen
to dos líderes regionais da UDF: 

a) os peritos disseram que o 
carro não sofreu nenhum aciden-
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te e nem foi forçado a sair da es
trada; 

b) o corpo de Goniwe foi 
achado com uma bota militar no 
lugar dos sapatos; 

c) as famílias não tiveram 
perrnissiro para ver os cadáveres, 
a não ser através de wna peque
na janela de vidro no caixão e, 
mesmo assim, à distância; 

d) alguns motoristas, em de
poimentos prestados em juízo, 
disseram que foram parados por 
uma patrulha policial perto do 
local onde o carro foi posterior
mente achado. A polícia, no en
tanto, negou que tivesse feito 
qualquer blitz na noite em 
questão, na área onde aconteceu 
o crime. 

Os "quatro de Cradock", co
mo ficaram posteriormente co
nhecidos, foram enterrados na 
presença de 100 mil pessoas, no 
maior funeral já visto na África 
do Sul. Enquanto o enterro era 

realizado, o governo decretav-.i. o 
estado de emergência em 64 ci
dades, pondo em evidência a gra
vidade da situação e o vulto da 
campanha contra o apartheid. 

Os ativistas da campanha con
tra o racismo afirmam que a ação 
dos esquadrões da morte conti
nua. Por causa do modus operan
di dos assassinos, é difícil provar 
a cumplicidade do governo. Os 
ativistas garantem que a tática 
dos esquadrões da morte é típica 
dos regimes repressivos, tendo si
do amplamente usada em países 
latino-americanos como Argenti
na, Uruguai, Brasil e Chile, justa
mente porque é difícil provar as 
ligações dos assassinos clandesti
nos com as autoridades. Mas ~ 
grande pergunta, segundo os mi
litantes da UDF, continua de pé: 
a quem interessa a matança ou o 
desaparecimento de opositores?• 

Philip Page/ Africa News 



Argélia 

Petróleo e gás, 
os condicionantes 
do sistema 
O Plano Quinquenal (1985-1989) em execução 
visa primordialmente a preparar o país para a era do 
"pós-petróleo". Esse objetivo; no entanto, dependerá 
da manutenção da tendência à baixa do preço 
do óleo cru no mercado mundial 

O preço do petróleo cru en
trou em lxtixa acentuada, fa

land~se mesmo em colapso. Ra
zão desta queda? A guerra desen
cadeada pelos países produtores 
do mar do Norte (Grrr-Bretanha 
e Noruega) visando à conquista 
de maiores fatias do mercado 
mundial, seguida da pronta rea
ção de alguns países da Opep, 
em particular a Arábia Saudita, 
que elevou sua produção para 6 

milhões de barris por dia. Resul
tado: saturação do mercado e 
consequente queda em cadeia 
dos preços. 

Assim, entre julho de 1985 e 
janeiro do corrente ano, os pre
ços do óleo cru diminuíram em 
média 30%. A queda do barril 
ultrapassou o patamar dos 20 
dólares, sendo negociado em mui
tos casos por preços entre 16 e 
18 dólares. Alguns especialistas 

A saturação do mercado petrolífero levou à acentuada queda dos preços 
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na matéria afirmam inclusive que 
~s cotações poder[o situar-se, a 
curto prazo, abaixo dos 15 dóla
res por barril, e isto nã'o só devi
do à concorrência entre os pro
dutores e ao excesso de oferta, 
mas também por redução da pro
cura, já que os países industriali
zados estocaram gig,mtescas re
servas do óleo cru. 

Os dirigentes argelinos, junta
mente com os líbios e iranianos, 
conscientes de que a guerra pelos 
mercados provocaria a queda nos 
preços, têm lutado no interior 
da Opep para que cada um dos 
membros limite suas exportações 
às cotas anteriormente fixadas 
pela organização, única forma, 
segundo opinam, de "segurar" o 
preço a nível mundial. Sua cam
panha, no entanto, nrro tem tido 
sucesso. De resto, a disciplina 
dentro da Opep quanto a vendas 
e preços vem afrouxando desde 
1980 e parece pouco provável 
que se consiga pôr fim às riv.ali
dades do mercado enquanto per
sista a atual divisã'o. 

O presidente Chadli Bendjedid 
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A dependência do petróleo 

Se para os países industriali
zados do Norte e para os subde
senvolvidos importadores de pe
tróleo as perspectivas abertas pe
la baixa de preços são anirnado
ras 1 , o futuro apresenta-se som
brio para os países produtores 
do Terceiro Mundo cujos progra
mas de desenvolvimento depen
dem em grande parte dos recur
sos gerados por aquela fonte de 
energia . A essa dificuldade se so
ma a acentuada baixa do dólar 
moeda gemlrnente utilizada nas 
transações com petróleo, que 
nos últimos meses sofreu urna 
queda em sua cotação da ordem 
de 14%. 

A ArgéHa pertence a este últi
mo grupo. O petróleo e o gás re
present.lm 98% de suas exporta
ções (equivalentes a 13 bilhões 
de dólares) e 90% da receita em 
divisas. As exportações argelinas 
de petróleo chegam atualmente 
a 600 mil/640 mil barris diários 
e suas reservas estão avaliadas em 
20 anos de exploração. A contri
buição dos combustíveis para a 
riqueza do país, em termos de 

Produto Interno Bruto (Pll3), era 
de _76% em 19 4 contra 36% 
em 1979. 

instabilidade do pre o do 
petróleo e a limitação da e ·pan
são das venda impo ta pela Opep 
já haviam levado as autoridade 
argelinas ante da presente ri 
a pri ilegiar a comercialização do 
gás natural. O gás tem tido pre
ços mai e táveis no mercado in
ternacional e a Argélia po ui 
urna da maiores re ervas do 
mundo : 3.500 bilhõe de metro 
cúbicos quantidade que, ao atual 
ritmo extrativo, é suficiente para 
62 anos de exploração2

. o en
t.lnto o preço do gjs também 
tem caído a n ível mundial, em
bora em menor escala, e já pro
vocou atritos de ordem contra
tual entre a Argélia e alguns de 
seus clientes. Alguns contratos 
foram resc~ndidos e outros tive
ram de ser renegociados. 

A era do petróleo 

Ainda não se sabe até que 
ponto a queda de preços poder.í 
comprometer a execução do Pla
no Quinquenal (1985-1989), por 

meio do qual a: autoridades ..tr
gelina pretendiam lani;ar a. ba-
e d..t er..1 .. pó -pct rólco .. _ O ob

jetivo é diminuir a depcndênci :1 
do p..t is com re laçffo ao gá . e ao 
petróleo. ree truturar o pai que 
indu triai. dando priorid..tdc ..10 
etor agrícob. de modo a aumcn
tu a rentabilidade de ta área e 
melhorar o auto-abastecimen :o 
alimentar , que nJo pára de de
crescer. A baixa produtividade 
agrícola , aliada a um acentu..tdo 
cre cimento demográfii.:o . está 
ocasionando um crescimento 
anual de 5 % na importai;Jo de 
alimentos que em 1983 custou 
ao país 2,6 biU1ões de dólare s. 
Em 1984 a Argélia importou 
60 % de seus alimentos, o que 
corresponde a aproximadamente 

1 Caso o preço do barril se mantenha 
no nível de 20 dólares, a receita pe
troleira dos países industrializados se
rá reduzida em pelo menos 30 bilhões 
de dólares, na opinião dos especialis
tas da Comunidade Econômica Euro
péia. Segundo a mesma fonte, se essas 
condições forem mantidas "os países 
em vias de desenvolvimento economi
zarão sete bilhões de dólares". 
2 Só o campo de Hassi R 'Med possui 
57% das reservas do país. 

AGRICULTURA: 
com a Tunísia à fronteira com o Marrocos) tem 
conseguido impedir. 

O DESERTO BATE À PORTA 

D A Argélia tem uma superfície de 2.381.741 
km2 ~ só 3% dessa superfície são conside

rados de "utilidade agrícola". Em 1984, dos 7,5 
milhões de hectares de teIT;ls cultiváveis, apenas 
4,6 milhões estavam sendo plantados. As terras 
irrigadas representavam apenas 3,5% da superfí
cie agrícola total - 270 mil hectares - e, segun
do alguns analistas, teria diminuído gradativa
mente desde 1967. Anualmente, cerca de 40 mil 
hectares de terras cultiváveis são considerados 
perdidos para o cultivo, em consequência da de
sertificação que nem mesmo a "barragem verde" 
(plano de reflorestamento executado pelas forças 
armadas, cujo traçado pretende ligar a fronteira 
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Na agricultura, trabalham aproximadamente 
40% da população economicamente ativa ( 4,4 
milhões em 1982), estando a propriedade agríco
la distribuída pelos seguintes setores: 

• Autogestão socialista: 2,3 milhões de hecta
res distribuídos por cerca de 2.080 urúdades de 
produção. 

• Revolução Agrária: 1, 1 milhão de hectares 
explorados por cerca de seis mil cooperativas que 
agrupam mais de 16 mil camponeses. 

• Setor privado: 4, 1 milhões de hectares dis
tribuídos por cerca de 700 mil agricultores. 

Durante a execução do Plano Quinquenal 
(1980-84), não foi possível ao setor agrícola 
cumprir a meta de crescimento, estabelecida em 
4% ao ano. 



O modelo econômico adotado após a independência criou graves problemas à agricultura 

20 % da receita obtida com a ex
portação de ~tróleo e derivados. 

O modelo de desenvolvimento 

O programa de desenvolvimen
to implantado pelo Estado arge
lino logo depois que se tornou 
independente da França, em 
1962, se baseav-J na suposição de 
que era necessário "assegurar o 
quanto antes a independência 
política completa por · meio da 
independência econômica." As
sociar independência econômica 
à industrialização parecia óbvio 
naquele momento. O tempo se 
encarregaria de demonstrar até 
que ponto isso não correspondja 
à realidade do país, principal
mente se se levar em conta o ca
minho de industrialização que a 
Argélia tomou. A indústria pesa
da, o petróleo e o g-.ís passaram a 
ser os setores privilegiados, em 
detrimento da agricultura, das 
infra-estruturas sociais e da pró
pria indústria leve. A industria-
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lização a partir de produtos agro
pecuários ficou totalmente fora 
de cogitaç[o. 

Os recursos para o financia
mento da indústria provinham 
do petróleo e seus derivados, mas 
estes n[o eram suficientes para 
pagar as importações e adquiri.r 
bens de capital ao mesmo tempo. 
Para cobrir esse déficit, a Argélia 
foi Ôbrigada a contrair dívidas 
externas que foram aumentando 
até atingir, em 1978, um mon
tante equivalente a 39 % das ex
portações só para o pagamento 
do serviço da dívida (amortiza
ção e juros) 3 • 

A revolução agrária, declarada 
a 8 de novembro de 1971, pre
tendia "não acabar com a pro
priedade privada, mas com a ex
ploração do homem pelo homem; 
modernizar a agricultura, intro
duzindo novas tecnologias e me
canização". Na verdade, sua im
plantação trouxe poucas altera
ções qualitativas à produção, sal
vo a modificação da estrutura 

fundiária. Em 1983 a agricultura 
contribuía com apenas 6 % para 
o PIB, comparados com os 13 % 
de 1967. No âmbito da comer
cialização dos produtos agríco
las, a intervenção estatal forte
mente burocratizada também se 
fazia sentir negativamente. A fi
xação dos preços muitas vezes 
n[o levava em conta os custos de 
produção, o que forçava os cam
poneses a optar por culturas de 
subsistência. 

As críticas ao sistema 

As críticas dentro do partido 
único (Frente de Libertação Na-

3 Segundo alguns analistas, o serviço 
da dívida argelina deve aproximar-se 
atualmente dos 5 bilhões de dólares 
por ano. Há alguns anos o governo ar
gelino optou pelo "desendividamen
to", o que o levou a adotar medidas 
mais rigorosas no controle de impor
tações e efetuar uma redução de des
pesas. Em 1980, a dívida externa 
atingia a cifra de 26,5 bilhões de dó
lares e em 1984 não ultrapassava os 
16 bilhões. 
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cional - FLN) relativas ao mo
delo econômico e a sua eficácia, 
surgiram ainda antes da morte 
do presidente Boumedienne, 
ocorrida em 27 de dezembro de 
1978. mas só subiram de tom 
depois da escolha de seu suces
sor. o coronel Chadli Bendjedid. 
Eleito parJ seu primeiro manda
to a 7 de fevereiro de 1979 
Bendjedid assumiu desde 1980 a 
crítica ao modelo econômico, 
acusando-o de pouca flexibilida
de e de falta de resultados. 

As posições do presidente 
Bendjedid passaram a funcionar. 
dentro da Fl.N como uma espé
cie de consciência crítica modera
dora frente ao debate que con
trapõe os defensores da priva ti
zação e da liberalização totais da 
economia e os que pedem uma 
maior intervenção do Estado nos 
assuntos econômicos, em nome 
dos princípios da revolução so
cialista . O presidente fala em fle
xibilizar o sistema, mas afirma 
que o setor ·privado deve ser 
·'complementar em relação ao 
setor público, ao qual devem 
continuar subordinadas as áreas 
estratégicas, que possam influir 
nas decisões políticas ou econô
micas". 

As críticas ao ·'modelo argeli- O pós-petróleo 
no" indicam algumas falhas, tais 
como: 

- a industrialização pecou pe
lo gigantismo ; 

- a excessiva centralização le
vou ao esbanjamento de recursos 
e à gestro inadequada tan t.o na 
esferJ da produção quanto na da 
distribuição ; 

- o controle exercido sobre 
o mercado foi deficiente e resul
tou no desequilíbrio entre a ofer
ta e a procura ; 

- os produtos industriais, em 
muitos casos, eram de má quali
dade e de baixa competitividade 
em relação aos estrangeiros; 

- a industrialização criou 
uma dependência muito grande 
da assistência técnica estrangeira . 

As instalações industriais, por 
sua vez, pela sua complexidade e 
sofisticação, não geraram muitos 
empregos, o que é grave para um 
pa ís que em 1984 apresentava 
uma taxa de desemprego de 
16,9 %4

. Há quem afirme que o 
modelo industrializou mas não 
criou um parque industrial no 
pa ís e - o que é pior - não ge
rou qualquer fonte alternativa 
de divisas. O país continua de
pendente do petróleo e do gás 
como há mais de 15 anos. 

A nova Carta Nacional (refe
rendada , segundo dados oficiais, 
por mais de 10 milhões e 700 mil 
argelinos, em 16 de janeiro passa
do obtendo 98,4%de votos favo
ráveis e com 96% de participação 
dos inscritos nos registros eleito
rais) e o Plano Quinquenal 
1985-89, atualmente em execu
ção, pretendem orientar a socie
dade argelina na transição para o 
período "pós-petróleo" . 

O texto-base da Revolução 
Argelina agora referendado não 
parece introduzir alterações subs
tanciais ao texto da Constituição 
de 1976, mas essa é uma impres
são aparente. O otimismo quan
to à possibilidade dos combustí
veis financiarem uma industria
lização de grandes proporções es
taria definitivamente afastado. 
Além da definição da agricultura 
como prioridade do modelo e do 
apelo à participação do setor pri
vado (este constitui cerca de um 
terço do PIB), a Carta Nacional 
afirma que "é necessário que os 
argelinos trabalhem e produzam 

4 Fonte: o semanário argelino "Revo
lution Africaine". 

CRESCIMENTO ACELERADO 
Em termos de população escolar, o panorama 

é semelhante : em 1980, havia no ensino básico 
(dos 6 aos 15 anos) 5,1 milhões de alunos, ao 
passo que no ano 2000 essa cifra terá ultrapassa
do o limiar dos nove milhões: isso implicaria cons
truir urna escola por dia. 

D Todos os dias nascem na Argélia cerca de 
1.500 crianças. Embora a taxa de natalidade 

tenha diminuído ligeiramente nos últimos anos, 
as autoridades têm-'se empenhado em sensibilizar 
os casais no sentido de "espaçar" os períodos de 
gravidez. Em 1984, a Argélia tinha 21 ,5 milhões 
de habitantes, com uma taxa de crescimento de 
3,24% ( 60% dessa população são jovens com me
nos de 20 anos de idade). 

Segundo projeções do Ministério do Planeja
mento e do Ordenamento Territorial, nesse ritmo 
de crescimento a população no ano 2000 será da 
ordem dos 34,5 milhões de habitantes. 
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A concentração da população no norte do 
país (95% da população vivem numa superfície 
que não representa mais do que 1/6 da superfí
cie total do território nacional) é outro sério pro
blema enfrentado pela Argélia . A desertificação, 
o processo de industrialização adotado depois da 
independência e a falta de apoio aos camponeses 
levaram ao êxodo rural para as cidades, onde re
sidem atualmente cerca de 60% da população ar
gelina. 



. fie - ,, A nova Carta Nacional condena o extremismo islâmico que "confina o Islã ao formalismo, impedindo are xao 

em empresas rentáveis e construí
das na medida do homem". A 
crítica ao gigantismo está implí
cita: das quase 50 empresas que 
dominavam a economia, algumas 
já começaram a ser divididas, vi
sando a melhorar os seus resulta
dos. 

Do ponto de vista político, 
talvez a maior novidade desta 
ConstituiÇ[o seja a proteçê!o do 
islamismo na sociedade, particu
larmente nas escolas. Essa,defini
Ç[o foi considerada n:!o só como 
uma afirmaç[o dos princípios do 
Isl.r mas também como uma res
posta vigorosa aos radicais islâ
micos o setor mais forte da opo
siÇ[o 'ao regime socialista argeli
no. A Carta Nacional fala mesmo 
de um "extremismo que confina 
o Is![ ao formalismo, exigindo 
do homem muçulmano a obser
vância de certas aparências que 
nada têm a ver com a verdadeira 
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religi.ro e impedem a reflex[o". (exceto ? . set_or dos com?~stí
veis) prmleg1ando a aqwSiç[o 

O segundo grande docume~~o de bens de capital em detri-
da transiç[o pela qual a Arge_lia me~to dos bens de consumo. 
está passando é o Plano ?wn- Espera-se um decréscimo rela
quenal 1985-8~. Est~ preve um tivo do peso do petróleo e se~s 
programa de mv~sttmentos. da derivados na composiç[o da n
ordem de 557,3 bilhões de din~- quez.a nacional: 24,3% do PIB 
res (aproximadamente 104,2 bt- em 1989, contra 27,6%em 1984 
lhões de dólares) e, embor~ se e mais de 36%em 1979. 
afirme que a prioridade está na 
agricultura, esta recebe apenas 
14 2 %dos recursos do programa, 
co~tra 31,3 %dados à indústria, 
15 4% à construç.ro e 7,9 % às 
ob;as públicas. A explicaç.ro pa
ra tal fato talvez resida em que 
300 bilhões de dinares do pro
grama, ou seja, aproximadamen
te 54 % do mesmo, se destinam à 
conclus.ro de programas incom
pletos projetados pelo anterior 
Plano Quinquenal 1980-84. 

O novo plano pr~vê um cres
cimento anual do PIB de 7,5% 

A queda dos preços do petró
leo no mercado mundial terá re
flexos evidentes na concretiz.aç[o 
deste programa, sendo difícil ava
liar .hoje a profundidade das suas 
repercussões. A redução dos re
cursos gerados pelo petróleo e 
pelo gás levará certame~t~ as_ au
toridades argelinas a dimmwr e 
mesmo cancelar alguns dos inves
timentos previstos: petróleo e 
gás continuam a ser as condicio
nantes do sistema. • 

Baptista da Silva 
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Ásia/ 1 ndonésia 

A imagem de equilíbrio e tolerância exibida pelo regime de Suharto tem sofrido golpes rudes ultimamente 

A oposição islâinica 
Acossada pelo islamismo e pelo endurecimento da oposição, a Nova Ordem 
de Suharto enfrenta ainda a queda drásth::a das receitas petrolíferas 

Depois de duas décadas de es
tabilidade política consegui

da às custas de uma sangrenta re
pressão, o regime indonésio en
trou numa fase de pronunciada 
decadência. A imagem de equilí
brio e tolerância que o presiden
te Suharto ainda exibe para con
sumo interno e internacional 
tem sofrido rudes golpes nos úl
timos anos. As contestações são 
provenientes de setores radicais 
da comunidade islâmica majori
tária, de divergências surgidas 
no interior do próprio siste
ma e da situação de impasse 
provocada pelas guerras no Ti
mor Leste e em Irian-Jaya, a 
ex-colônia holandesa de Papua
Nova Guiné anexada pela Indo
nésia em 1963. 
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No ano passado, enquanto se 
festejavam o 40Q aniversário da 
independência indonésia e o 30Q 
da Conferência de Bandung (on
de nasceria o Movimento dos 
Países Não-Alinhados), eram 
executados nas prisões do leste 
da ilha de Java cinco antigos di
rigentes sindicais e membros do 
Partido Comunista Indonésio 
(PKI) - entre os quais estava 
Mohammad Munir, líder da con
federação sindical indonésia 
presos desde 1965, época em 
que o presidente Sukarno foi de
posto em meio a um banho de 
sangue, que fez entre 700 mil e 
um milhão de vítimas. Desde 
1983 até o presente já foram en
contrados nas ruelas e subúrbios 
das cidades indonésias três mil 

cadáveres de supostos delinquen
tes, apresentando sinais de tor
turas, executados por esquadrões 
da morte integrados por milita
res segundo o modelo latino
americano. 

Utilizando os conceitos de 
"tolerância" e de "democracia 
guiada" para definir seu regime, 
Suharto recuperou a ideologia de 
Estado elaborada por Sukarno 
na época da independência. Des
tinada a unir os muçulmanos ma
joritários às outras etnias religio
sas (a população indonésia fala 
mais de 250 línguas e dialetos e 
está disseminada por 3 mil das 
13.677 ilhas que compõem o ar
quipélago) essa filosofia serviu 
também de apoio teórico ao "pai 
da independência" para recusar 



0 islamismo como religião ofi
cial. Materializada num código 
que tomou O nome de Pancasila, 
essa ideologia de Estado com
põe-se de cinco p~in~ípios bási
cos: fé em Deus, umco e supre
mo; humanidade justa e civilizá
da· unidade da Indonésia; demo
cr~cia guiada pela sabedoria, re
sultante do debate entre seus re
presentantes, e justiça social para 
todo o povo. 

A Nova Ordem 

Em 1966 Suharto implantou 
a Nova Ordem, regime baseado 
na aliança das duas forças que 
derrubaram Sukarno e elimina
ram da cena política o poderoso 
PKI: o exército e as organizações 
islâmicas anticomunistas1

. A 
convivência . entre os militares 
fundadores da Nova Ordem e os 
movimentos radicais islâmicos 
foi , porém, de curta duração. 
Resistindo às exigências de seus 
aliados, Suharto manteve a recu
sa de institucionalizar o Islã 
como religião de Estado e recor
reu ao Pancasila para empreen
der uma política de marginaliza
ção e controle estrito sobre as 
organizações muçulmanas mais 
ortodoxas ou ativas. 

Nos anos 70, a Nova Ordem 
obrigou os 10 partidos que ti
nham existência legal a reagru
parem-se em apenas três. Assim, 
constituíram-se dois partidos de 
oposiça:o autorizada: o Partido 
Unido para o Desenvolvimento 
{PPP), que congrega os antigos 

1 Ás vésperas do contragolpe de 
outubro de 1965, o PKI afirmava 
possuir 13 milhões de militantes e 
simpatizantes, o que o caracteriza
ria como o segundo maior partido 
comunista asiático, logo depois do 
chinês, pelo qual era fortemente in
fluenciado tanto no que diz respei
to à ideologia maoista quanto à estra
tégia de conquista do poder. 
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O presidente Suharto 

partidos muçulmanos, e o Par
tido Democrático Indonésio 
(PDI), reunindo nacionalistas, 
cristãos e outros grupos não
muçulmanos. O terceiro partido 
permitido foi o situacionista 
Golkar, ou "grupo funcional 
para o desenvolvimento", o~~
nado pela organização burocratI
ca e paramilitar criada pelo exér
cito em 1964, no contexto da 
tomada do poder. 

Composto por representantes 
das diversas forças administrati
vas, militares, econômicas, so
ciais e culturais e ao qual todos 
os funcionários do Estado são 
obrigados a aderir, o Golkar_ não 
teve dificuldades em conquistar, 
nas últimas eleições realizadas 
em 1983, 64% das cadeiras par
lamentares em disputa (dos 920 
deputados, apenas 360 são ele~
tos por voto direto; os demais 
são designados pelo poder exe
cutivo), contra 28% do PPP e 8% 
do PDI. 

Para completar a estrutura 
corporativo-ditatorial do regime, 
Suharto impôs, em agosto de 
1982 0 Pancasila como única 
ideol~gia, promulgando a Lei _das 
Associações. Entre as organiza
ções muçulmanas levadas a re-

nunciar a qualquer atividade po
lítica, cedendo às pressões para 
substituir o estatuto do Islã pelo 
Pancasila, figuram o Nahdutal 
Ulama (NU), movimento islâmi
co de orientação tradicionalista 
existente nas ilhas javanesas; o 
Muhammadiyah, mais modernis
ta e ligado aos comerciantes, e o 
HMI, organização influente en
tre os estudantes. 

Ocidentalização 
gera descontentamento 

Com os partidos de oposição 
e organizações muçulmanas le
gais domesticados e amordaça
dos pelo regime, começou a cres
cer no interior da comunidade is
lâmica, esmagadoramente majo
ritária2, uma resistência fora do 
limite institucional. Passaram a 
ser questionadas a marginaliza
ção dos valores islâmicos e a 
orientaça:o "ocidentalizada" e 
"cristianizada" impostas ao 
país3

, possibilitadas gela in_d~s
trialização e pelos benef1c1os 
fáceis" do desenvolvimento ba
seado em recursos petrolíferos. 

A militância islâmica trans
formou-se em centro aglutina
dor de críticos do regime. Nas 

2 Segundo o último censo, cerca 
de 90% dos 160 milhões de indoné
sios professam o isla~is~o, o ~ue fa
ria da Indonésia o pnme1ro pais mu· 
çulmano (sunita) do mundo. Esta ci
fra, no entanto, inclui um número 
nio calculado de "muçulmanos esta
tísticos": com a imposição do Panca
sila, qualquer cidadão - rresmo sen
do ateu - é obrigado a optar por 
uma das cinco religiões permitidas 
(islamismo, budismo, hinduísmo, ca
tolicismo e protestantismo). Por ou
tro lado, a população de Java - que 
por si só representa 60% do total do 
arquipélago - permanece fort~ment~ 
influenciada por crenças antenores a 
penetração do Islã (hinduístas, budis
tas ou animistas), o que torna sua re
ligião muito diferente do islamismo 
ortodoxo ou "puro". 
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universidades e mesquitas multi
plicaram-se os grupos de estudo 
e discussão, que protestavam 
contra os estreitos limites da 
"democracia guiada", contra a 
invasão selvagem do capital es
trangeiro, contra o estrangula
mento da pequena empresa na
cional, que em sua maior parte 
está em mãos de muçulmanos e 
contra as carências do desenvol
vimento rural. Lutava-se contra 
as desigualdades sociais, contra o· 
poderio desproporcional dos 
banqueiros e homens de negó
cios chineses associados aos mili
tares, contra a corrupção que se 
alastrava por toda a sociedade a 
ostentação do luxo, a imoralida
de "à ocidental", a profusão de 
cassinos e dos salões de massa
gem à moda tailandesa. 

Pouco a pouco, gerou-se um 
clima propício à confrontação e 
à violência, que eclodiu em 12 
de setembro de 1984. Nessa da
ta, em Tanjungpriok, bairro p9r
tuário de Jacarta, o exército dis
parou contra uma manifestação 
de fiéis desarmados, que protes
tavam pela prisão de um correli
gionário que havia expulsado da 
mesquita a seu cuidado um agen
te de segurança, após este,_ ter in
gressado calçado no templo para 
rasgar cartazes anti-governamen
tais. 

O número exato de vítimas 
nunca foi divulgado. Mais tarde, 

3 fl comunidade cristã (católicos 
e protestantes) representa 5% da po
pulação, mas tem uma taxa de cres
cimento igual a 3,8%, bem superior à 
média nacional, que é de 2,3%. Ela 
está desempenhando um papel cada 
vez mais influente na sociedade indo
nésia, graças à prática de sua ação so
cial e ao sistema próprio de ensino. 
Muitos dirigentes político-militares 
são católicos, como o comandante 
das forças armadas, general Benny 
Murdani. O jornal de maior influência 
na Indonésia, o Kompass, também é 
católico . 
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o chefe das forças armadas ge
neral Benny Murdani, anunciou 
que o motim não tinha causado 
mais de 20 mortos, embora os 
porta-vozes dos manifestantes 
calculassem as vítimas em mais 
de 100. Entre os corpos recolhi
dos pelos fiéis estava o de Amir 
Biki antigo chefe do comando 
estudantil de extrema direita que 
fora em 1965 um dos instiga
dores do golpe de Suharto parti
cipando ao lado do exército da 
caça e do massacre de comunistas. 

Atentados anônim~ 

ApóS a repressão de Tan
jungpriok desencadeou-se uma 
série de atentados, com alvos e 
significado político precisos, que 
nunca foram assumidos por ne
nhuma organização. O primeiro 
deles ocorreu em Jacarta, a 4 de 
outubro de 1984, contra as ins
talações do Bank Central Asia, 
propriedade do milionário chinês 
Liem Sioe Liong, íntimo de Su
harto. Posteriormente, depóSitos 
de munição do exército e da ma
rinha voaram pelos ares e centros 
comerciais, locais de diversão e 
hotéis de luxo incendiaram-se 
misteriosamente nos bairros chi
neses da capital. No Natal de 
1984 explodiram bombas numa 
igreja católica e num seminário 
em Malang, no leste de Java. Via
turas policiais foram objeto de 
atentados a bomba no centro de 
Jacarta e, em 21 de janeiro de 
1985, nove bombas danificaram 
seriamente o templo budista de 
Borobudur, glória arquitetônica 
nacional , construído no século 
8. Depois foi a vez do palácio 
histórico de Solo, no centro de 
Java. Em 1985 os atentados fo
ram mais escassos, mas no últi
mo dia do ano um incêndio de 
origem misteriosa destruiu em 
Jacarta o edifício de sete anda
res da televisão estatal. 

O governo respondeu às mani
festações de violência com uma 
campanha que era ao mesmo 
tempo de conciliação e de amea
ça. Desferiu contra os setores is
lâmicos, radicais uma escalada 
de prisões, enviando aos tribu
nais, ao longo de 1985, todos os 
militantes muçulmanos detidos 
no motim de Tanjungpriok e nas 
blitzen efetuadas pelo exército 
e pela polícia após os atentados. 

Ignorando os procedimentos 
judiciais mais elementares, os 
juízes condenaram os prisionei
ros a severas penas, sem nenhum 
critério ou provas contra eles. 
Alguns desmaiavam em plena 
sala de audiências, por não lhes 
terem sido extraídas as balas re
cebidas nos atos de repressão. 
Enquanto isso, Suharto deixava
se fotografar inaugurando mes
quitas por todo o país e o gene
ral católico Murdani viajava pela 
ilha de Java, lembrando aos 
ulamas (dignatários islâmicos) 
que o Pancasila defende a prática 
religiosa mas que o governo e as 
forças armadas não permitiriam 
a transformação das ·mesquitas 
em centros de subversão. 

A Petição dos Cinquenta 

A mão f9rte do poder não 
caiu somente sobre os muçul
manos radicais, mas atingiu 
igualmente os membros da cha
mada Petição dos Cinquenta. A 
característica essencial deste in
fluente grupo de dissidentes - e 
seus membros não deixaram de 
lembrar esse fato durante os pro
cessos a que foram submetidos -
foi terem desempenhado papéis 
de relevância no contragolpe de 
outubro de 1965 e contribuído 
para a implantação da Nova 
Ordem. Francamente anticomu
nistas, eles defendiam, no docu
mento que os tornou conheci
dos, uma plataforma de reformas 



que conduziria a Indonésia à de
mocracia parlamentar. Propu_se
ram a criaç:ro de novos partidos, 
livres da tutela do regime, a su
pressão da Lei de Associações 
e o combate aos abusos mais gri
tantes do sistema. Entretanto, 
numa época em que o Partido 
Comunista começava já a dar si
nais de recuperação, após 20 
anos de feroz perseguição, a lega
lização do PK.I permanecia fora 
de suas cogitações. Também não 
denunciavam o genocídio do po
vo maubere, apesar de apontar 
a presença das forças armadas 
em toda a atividade política do 
país. 

Entre os elementos mais des
tacados da Petição dos Cinquen
ta estavam Sanusi Hardjadinata, 
ex-dirigente do extinto Partido 
Nacionalista, presidente até 
1980 do PDI e ministro da In
dústria do primeiro governo de 
Suharto; ge'neral A.H. Nasution, 
várias vezes ministro, ex-primei
ro-ministro, ex-comandante das 
forças armadas e um dos princi
pais responsáveis pelos massacres 
de 1965; tenente-general H.R. 
Dharsono, antigo comandante 
militar de Java ocidental e se
cretário-geral da Associação das 
Nações do Sudeste Asiático 
(Asean) até 1980; Ali Sadikin, 
ex-governador de Jacarta; Sja
fruddin Prawiranegara, ex-minis
tro das Finanças; Burhanuddin 
Harapan, ex-primeiro-ministro; 
general Hugeng, chefe _da polícia 
até 1972; general Suyitno; gene
ral Azis Saleh e Haji A.M. Fatwa, 
imam e secretário do grupo de 
trabalho da Petição. A reunia-o 
de tantos antigos primeiros-mi
nistros, ministros e generais da 
reserva, além de grandes empre
sários, dignatários religiosos e in
telectuais, n:ro podia deixar de 
inquietar os chefes da Nova 
Ordem. 

Após o massacre de Tanjung-
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priok, os membros da Petiçlfo 
dos Cinquenta tiveram uma ati
tude de clara contestação da di
tadura. Publicaram o Lembaran 
Putih, ou livro branco, rebaten
do a versão oficial dos aconteci
mentos e exigindo a criação de 
uma comissão de inquérito im
parcial. O governo foi acusado, 
sem contemplações, de princi
pal responsável pela agitação so
cial. 

A resposta não se fez espe
rar: três dos cinquenta foram 
presos e enviados aos tribunais. 
No primeiro julgamento, em 
maio do ano passado, o antigo 
ministro Sanusi foi acusado de 
financiar o atentado de 4 de 
outubro contra o Bank Central 
Asia e condenado a 19 anos 
de prislfo, num processo em que 
outros 28 réus receberam penas 
de até 17 anos da cadeia. 

Tensões nas forças armadas 

Meses depois, em novembro, 
outro julgamento levou ao banco 
dos réus o tenente-general Dhar
sono e o imam Haji Fatwa, en
carcerados um ano antes por . te
rem sido os principais responsá
veis pelo Lembaran Putih, cuja 
versão dos acontecimentos de 
Tanjungpriok foi considerada pe
la acusação pública como difa-

Ali Sadikin: 
contra o regime 

matória do governo e das forças 
armadas. 

O antigo secretário geral da 
Asean foi condenado a dez anos 
de prisão, ao final de um proces
so que constituiu, até o momen
to, o maior desafio público. ao 
regime. O julgamento teve lugar 
sob um clima de grande tenSão, 
com milhares de pessoas circun
dando o tribunal de Jacarta pa
ra ouvir a principal testemunha 
da defesa: Ali Sadikin, antigo 
governador da capital durante 
quase 10 anos e talvez o perso
nagem de maior prestígio entre 
os Cinquenta, em cuja casa o 
Lembaran Putih tinha sido redi
gido. Ele acusou o exército de 
ter disparado indiscriminada
mente contra os fiéis da mesqui
ta de Tanjungpriok, matando 
mais de 70 pessoas e passando 
com caminhões sobre seus cor
pos caídos. Sob os aplausos da 
multidlfo, Sadikin acusou o re
gi.me de agir à revelia da Consti
tuiçlfo e de trair suas p_róprias 
promessas de democratização. 

Para destacar ainda mais o pe
so político deste antigo colabo
rador de Suharto - a imprensa 
estrangeira chegou a afirmar que 
na Indonésia só existiam dois en
dereços importantes: o de Suhar
to e o seu - vários caminhões 
com fuzileiros navais, arma da 

terceiro mundo - 59 



qual procedia Sadikin, estaciona
ram ao redor do tribunal, em evi
dente demonstração de apoio ao 
homem que se apresentava como 
alternativa para o regime. Tra
tou-se de um ato de desobediên
cia militar sem precedentes, que 
demonstrou que as forças arma
das indonésias não estavam tã"o 
unidas e disciplinadas como ten
tavam fazer crer Suharto e Mur
dani. 

tão conduzindo a guerra na 
ex-colônia portuguesa, foi o se
gredo mais mal guardado da In
donésia. 

Desenvolvimento acelerado 
versus austeridade econômica 

O acirramento da oposiçã"o 
interna e da confrontaç[o étni
co-religiosa apareceu justamen
te na fase de enfraquecimento 
do desenvolvimento econômi
co provocado pelas reduções 
drásticas dos rendimentos do 
petróleo. Décimo produtor mun
dial a Indonésia perde cerca de 
400 milhões de dólares sempre 
que o preço do barril desce um 
dólar no mercado internacional. 

As forças armadas est[o cor
roídas por um sentimento de im
potência nascido dos fracassos 
da guerra de desgaste em Timor 
Leste , que já dura 1 O anos, na 
qual a corrupção e os lucros só 
beneficiam alguns generais e ofi
ciais superiores. O afastamento 
e a destituição de vários chefes 
militares, por discordar do mo
do como Suharto e Mm:dani es-

Desde a invaSão de dezembro 
de 197 5, calcula-se que passaram 
por Timor Leste quase um mi
lhão de soldados indonésios. No 
seu regresso esses soldados são 
as melhores testemunhas da re
sistência guerrilheira mal arma
da e sem antuários ', mas que 
já provocou - segundo reco
nheceu o próprio governo de 
Jacarta - mais de 20 mil baixas 
no exército de ocupação. Tal si
tuação de impasse já durou o 
tempo suficiente para abalar 
a disciplina nas fileiras das for
ças armadas indonésias, cada vez 
menos confiantes nas "ofensi
vas vitoriosas" periodicamente 
anunciadas pelo estado-maior. 

Para diminuir as perdas pro
vocadas pela baixa das cotações 
do petróleo, o governo de Suhar
to anunciou recentemente que 
aumentaria para 1,5 milhão de 
barris diários a atual extraçã"o de 
1,3 milhão. Apesar disso, o pro
blema da comercialização do 

A POLÍTICA DE TRANSMIGRA CÃO 

D Quinta nação do mundo em população, a ln-
donéSia aproxima-se, em 1986, dos I 65 mi

lhões de habitantes. Destes, 60% vivem em Java 
- que representa apenas 6,4% da superfície ter
ritorial do arquipélago - cuja densidade popula
cional é de 702 habitantes/km2 , 56 vezes maior 
que a de Kalimantan, a porção indonésia de 
Bornéu. 

A cada ano nascem 2,5 milhões de indoné
sios (2,3% de crescimento demográfico), estan
do prevista para 1990 uma população próxima 
dos 183 milhões. Destes, 110 milhões serão ja
vaneses que viverão com uma densidade popu
lacional de 832 habitantes/km2 • 

Nos últimos anos da década de 70, o gover
no indonésio iniciou uma política de transmi
gração que visava a corrigir a má distribuição de
mográfica crônica do arquipélago. Assim, entre 
1979 e 1983, cerca de 2,6 milhões de javaneses 
foram deslocados para outras ilhas escassamente 
povoadas: metade foi para Sumatra e os restantes 
para Kalimantan, Sulawesi, Irian-Jaya e Timor 
Leste. O plano que atualmente se encontra em 
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execução pretende transferir para outras ilhas 
3,6 milhões de pessoas oriundas de Java e Bali. 

Para este programa de reordenamento demo
gráfico será empregada uma verba de 600 milhões 
de dólares, concedida pelo Banco Mundial, Ban
co Asiático de Desenvolvimento, Banco Islâmi
co de Desenvolvimento e pelo Fundo das Nações 
Unidas para Atividades da População (Fnuap). 

Com antecedentes históricos vindos da época 
da colonização holandesa, esta política de trans
migração levanta, no entanto, vários problemas 
relativos ã adaptação da população javanesa 
islâmica em ilhas de etnias, religiões e modos 
de vida diferentes. Em sentido contrário, verifi
cam-se as reações de rejeição por parte das popu
lações locais ã cessão de terra para os recém
chegados (em média 3,5 hectares por famí
lia) e ã "islamização" forçada de seu espaço cul
tural. É o que acontece em Timor Leste (maioria 
católica) e em Irian-Jaya (maioria protestante), 
onde as guerrilhas da Frente Revolucionária de 
Timor Leste Independente (Fretilin) e do Movi
mento de Libertação de Papua (OPM) comba
tem a fixação da população muçulmana, a fim 
de preservar a identidade nacional que o gover
no de Jacarta está descaracterizando com a po
lf tica de transmigração. 



combustível será agravado, pois, 
com a saturaça-o do mercado in
ternacional , o principal compra
dor do óleo cru indonésio, o Ja
pão, começou a ser disputado 
pela China, que oferece preços 
mais baixos dos que os propos
tos por Jacarta. 

A pauta de exportações (pe
tróleo cru e gás natural cons
tituem 66% dela) também se res
sente da queda dos preços de ou
tros produtos que a Indonésia 
vende no estrangeiro: borracha, 
madeira, estanho, café ( quarto 
produtor mundial), chá (sexto 
produtor mundial), banana (sex
to produtor mundial) , cacau, 
óleo de palma, lã em bruto e 
pescado (décimo produtor mun
clial). 

Dentro dessa conjuntura eco
nômica internacional adversa, os 
encargos da dívida externa (27 
bilhões de dólares em 1984) 
continuam crescendo a cada ano 
( em 1983 absorveram 19% da re
ceita das exportações) e a balan
ça comercial entrou em déficit 
no ano fiscal de 1983/84, depois 
de um superávit de 13,1 bilhões 
de dólares em 1980. 

Por outro lado, o crescimento 
da agricultura é quase totalmen
te anulado pelo aumento demo
gráfico. A mecanização do cam
po, incrementada durante o 
boom petroleiro, provocou de
semprego rural, principalmente . 
entre as mulheres. Enquanto a 
força de trabalho aumenta à 
razão de dois milhões de indiví
duos por ano, o setor industrial 
não chega a absorver nem 1/10 
desse número. 

Com o potencial demográfico 
de que dispõe, a mão-de-obra 
barata, o apreciável ritmo de 
crescimento industrial na últi
ma década e 20 anos de estabi
lidade política, a Indonésia ain
da oferece sólidas garantias ao 
capital estrangeiro. Apesar· dis-
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O desemprego gerado pelo "boom" petrolífero afetou mais as mulheres 

so, os investidores japõneses 
(responsáveis por 36% do ca
pital estrangeiro captado entre 
1967 /82), norte-americanos, de 
Hong-Kong, canadenses e holan
deses - os grandes exportadores 
de capitais para a Indonésia -
esta-o apresentando ultimamente 
sintomas de retração. Este dado 
!!OVO que preocupa as autorida
des de Jacarta pode não ter 
como única explicação a atra
ção que os países µivestidores 
estão sentindo pelo mercado 
chinês, que lentamente está se 
abrindo às potências capitalis
tas. Começam também a influir 
nos cálculos frios dos donos do 
dinheiro os sinais da agitação e 
do agravamento dos conflitos 
emitidos pelo arquipélago, anun

.. ciando possivelmente o fim de 
orna época. 

A confiança do capital estran
geiro, no entanto, é mais do que 

nunca necessária (o investimento 
externo representa quase um ter
ço do investimento total indo
nésio), depois do encerramento 
do período áureo baseado na ex
ploração rentável do petróleo. 
Suharto, que se fez chamar 
"pai do desenvolvimento" para 
suceder a Sukarno, o "pai da 
independência", vê-se agora obri
gado a praticar uma política 
de austeridade e impedido de 
realizar qualquer projeto eco
nômico de importância durante 
este ano. 

O "presidente do sorriso" -
outro dos epítetos de sua pre
ferência · sugeridos à imprensa 
oficiosa - corre o risco de en
frentar o futuro da Nova Ordem 
e a sua própria reeleição, em 
1987, num clima carregado de 
fatores desestabilizantes aos quais 
na-o está acostumado. • 

Carlos Pinto Santos 
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Meio Ambiente 

A crise ecológica 
O círculo vicioso de destruição das flore ta , a eca 
e os distúrbios climáticos colocarão em ri co, 
nos próximos anos, a produção agrícola mundial 

O 
mundo vive hoje um proces
so gradual de crise ecológica 

que é, em grJnde parte conse
quência da destruição das flores
tas. Inundações, secas granizos e 
tempestades - com colheitas des
truídas e prejuízos de bilhões de 
dólares - fizeram surgir uma 
consciência ecológica nova e 
muito mais forte do que no pas
sado. 

A sociedade industrial consu
mista agora está se interessando 
pelo respeito à vida porque as 

suas estruturas econômicas estão 
ruindo, diante da ação da "lin
guagem da aturez..i' como foi 
chamada pelo norte-americano 
John Hamaker. 

A advertência da OMM 

A Organiz..ição Mundial de 
Meteorologia fez uma advertên
cia em 1965: "Nos próximos 20 
anos o planeta sofrerá transfor
mações climáticas profundas e 
difíceis de prever". Os países de-

veriam "criar grandes estoques 
de cereais, evitar o desmatamen
to e investir em estudos meteo
rológicos". A advertência, porém, 
não foi ouvida. 

Quase 20 anos mai tarde, em 
jw1ho de 1984, o diretor do Ob
servatório Nacional de Meteoro
logia do Brasil, Ronaldo de Frei
tas Mourão, comentava as fre
quentes catástrofes climáticas no 
país: "Há muitas hipóteses sobre 
os fatores determinantes das 
transformações do clima da Ter
ra. Segundo alguns, são causadas 
pela superatividade do sol. Ou
tros dizem que a razão é o exces
so de partículas vulcânicas na at
mosfera. Um terceiro grupo pen
sa que a crescente quantidade de 
gás carbônico ( dióxido de car bo
no) no ar é a causa das catástro
fes". • 

Mourão acrescentou que gran-

I -

Deter o desmatamento: um imperativo diante dos desastres climáticos que têm ocorrido nos últimos 20 anos 

62 - terceiro mundo 



de parte dos meteorologistas mais 
qualificados achaque a morte das 
florestas e a consequente dimi
nuição da área verde são, na rea
lidade, a razão mais importante 
da transformação dos padrões cli
máticos. 

Entretanto, não se pode inter
pretar a destruição das florestas 
como um fenômeno isolado e in
dependente do aumento do gás 
carbônico na atmosfera. Os dois 
fatos estiro vinculados. As árvo
res e as áreas verdes purificam o 
ar do planeta , absorvendo gás 
carbônico. O rápido processo de 
destruição das florestas , somado 
ao aumento do gás carbônico na 
atmosfera , configura um verda
deiro processo de suicídio coleti
vo. 

As reiteradas advertências dos 
eco logistas e dos organismos in
ternacionais não foram ouvidas. 
Hoje em dia a televisão e os jor
nais mostram a cada instante vá
rias catástrofes relacionadas com 
o clima, além de novos recordes 
de tempern tura. Os padrões cli
máticos do planeta tornaram-se 
totalmente irregulares desde que 
o dióxido de carbono na atmos
fera chegou a 345 partes por mi
lhão (seu nível normal é de 280 
p.p .m.). 

A teoria mais conhecida sobre 
as consequências do aumento de 
dióxido de carbono na atmosfera 
afirma que o processo causa um 
aquecimento da mesma, ou "efei
to estufa". Ele permite que oca
lor do sol penetre na atmosfera e 
aqueça a Terra, mas inibe a saída 
das radiações térmicas para o 
espaço. Segundo o governo nor
te-americano, de 1990 em diante 
poderemos assistir a um aqueci
mento considerável da atmosfe
ra, com um parcial degelo das ca
madas polares. Vários cientistas 
prevêem um enorme aumento do 
volume de água dos oceanos e a 
inundação de cidades litorâneas. 
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Outra teoria, contudo, vem 
ganhando crescente credibilida
de. Uma idéia enunciada por al
guns climatologistas no início da 
década de 70 teve uma formula
ção acabada por John Hamaker e 
Don Weaver, em seu livro The 
survival of civilization (1982). 
Os autores afirmam que o "efei
to estufa" ocorre, na realidade, 
somente nas áreas tropicais e se
rnitropicais e que o result:rdo fi-

fenor. Por meio deste sistema de 
circulação, a água vai sendo trans
ferida dos oceanos para os pólos, 
por via aérea, ali chegando em 
forma de neve. A região polar re
cebe mais gelo e cresce. Os pólos 
tornam-se mais pesados e os ocea
nos, com menos água, ficam mais 
leves. Os pontos geologicamente 
sensíveis da crosta terrestre são 
levados a entrar em atividade, 
multiplicando a quantidade de 

O "efeito estufa" pode provocar a inundação de muitas àdades costeiras 

nal do excesso de gás carbônico 
será o resfriamento do clima e o 
ingresso da Terra em uma nova 
era glacial. 

O aumento dos pólos 

Devido ao calor excessivo do 
"efe ito estufa" inicial, segundo a 
teoria de Hamaker e Weaver, a 
evaporação dos oceanos, lagos e 
rios se estí acelerando. O ar se 
aquece e tem aumentado o seu 
nível de umidade. Estando aque
cido, sobe, se expande e vai em 
direção aos pólos. Enquanto is
so, um ar frio e seco sai dos pó
los e vem parn regiões tropicais e 
subtropicais, pela atmosfera in-

terremotos e erupções vulcâni
cas. O número de nuvens no céu 
tende a crescer muito devido à 
evaporação. 

Gil Russo, especialista do 8<? 
Distrito Meteorológico do Brasil, 
informa que atualmente chega 
ao país uma média de três fren
tes frias por semana, provenien
tes da zona polar , e que o fato é 
relativamente recente. Isto pro
voca necessariamente a ida de ar 
quente e úmido para o pólo, em 
substituição ao ar frio e seco que 
aqui chega. Segundo John Hama
ker, o excesso de dióxido de car
bono provoca também o aumen
to de nuvens. Somado ao aumen
to de gelo nos pólos, esse fenô-
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meno devolve ao espaço uma 
grande quantidade de calor solar, 
o que motivará o aparecimento 
de urna nova eni glacial que du
rará milhares de anos. 

DurJ.nte o processo de transi
ção - diz Harnaker - a agricul
tura sofrer.í um colapso geral. A 
alternativa seria um esforço em 
escala mundial pant reminerali
zar o solo e reflorestar a superfí
cie do planeta , enquanto se bus
ca reduzir drasticamente a libe
ração de gás carbônico na atmos
fera. Para isso seria necessária 
uma profunda transformação po
lítica da sociedade, que contem
ple a organização em escala pla
netária, comum e pacífica que 
já é desejada por muitos de nós 
par.i o século 21 . 

Neve em regiões quentes 

" As florestas tropicais ocu
pam 35 % do território sul-ame
ricano e são um fator determi
nante para o çlima mundial", diz 

o relatório final do 16<? Congres
so pela Conservação da Natureza 
(Madri novembro de 1984). "No 
entanto - continua o documen
to - elas estão desaparecendo à 
velocidade de 40 .000 km 2 por 
ano . Esta realidade, por si preo
cupante. pode ser ainda mais gra
ve: segundo o ecologista brasilei
ro José Lutzenberger a cifra cal
culada é muito otimista. ' Somen
te na regi[o amazônica brasileira 
100.000 km2 de florestas tropi
cais são destruídos anualmente ' . 

Quando começou a coloniza
ção, no século 16, havia dois 
milhões de quilômetros quadra
dos de florestas na Mata Atlânti
ca, na regi[o sudeste do Brasil. 
Agora só três por cento da área 
têm árvores. Os últimos exem
plares de centenas de espécies de 
animais estão sendo dizimados, 
junto com as florestas que são 
derrubadas e incendiadas. Em es
tados como Rio Grande do Sul 
ou Bahia, nos quais a terça parte 
do território estava coberta de 

florestas, a proporç:ro atual é de 
apenas um pqr cento . O Espírito 
Santo tinha 90% de florestas, 
agora reduzidas a 2%. O Rio de 
Janeiro, que também tinha 90%, 
é o estado que menos sofreu, pro
porcionalmente, a ação predató
ria do homem. Mesmo assim, suas 
florestas ocupam atualmente 
uma inexpressiva área equivalen
te a 13% de seu território . Srro 
Paulo, Santa Catarina e Paraná 
desceram de 85 % para uma cifra 
dramática de 3% a 6% de zona 
florestal. No estado de Minas Ge
rais, as florestas diminuíram de 
45 % para 3%. 

Em agosto de 1984, pela pri
meim vez na História, nevou em 
Porto Alegre. Em junho de 1985, 
caiu uma forte neve em um lugar 
normalmente ainda mais quente 
que Porto Alegre, próximo à ci
dade do Rio de Janeiro . Em ou
tubro de 1985, uma tempestade 
de granizo destruiu todos os te
lhados da pequena cidade de Ita
birinha, Minas Gerais, próxima 

A NATUREZA SE REBELA 
tas foram quase que completamente destruídas. 
Agora a natureza se rebelou na região sul, onde 
desde os anos 30 ocorre um processo de indus
trialização. A principal razão das catástrofes con
tinua sendo a falta de florestas. D Em termos financeiros, o Brasil ocupa uma 

posição chave no cenário mWldial, pelo fato 
de ter uma dívida externa bastante superior a 100 
billtões de dólares. Contudo, e embora pareça sur
preendente, a destruição da natureza custa mais 
caro do que isso. Um porta-voz do governo reve
lou em 1985 que, devido à falta de árvores, a ero
são do solo causou perdas em alimentos e fertili
zantes cujo valor poderia pagar a dívida externa 
brasileira em poucos anos. A notícia foi publica
da em Zero Hora, jornal de Porto Alegre (l !> de 
abril de 1985) e infelizmente não foi uma piada 
do dia da mentira . 

Além de evitar a erosão e abrigar centenas de 
espécies de animais, as florestas purificam o ar e 
regulam todo o ciclo das águas. A região do Nor
deste brasileiro foi se desertificando progressiva
mente nas últimas décadas porque as suas flores-
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Em jullto de 1983, os três estados do sul -
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -
sofreram a "inundação do século" . Mais de 300 
mil pessoas tiveram suas casas invadidas pela 
água. Houve urna perda de 3 milhões de tonela
das de cereais e dezenas de cidades ficaram sub
mersas. Em junho de 1984 houve outra inunda
ção, com importantes prejuízos para a agricultura 
e para a pecuária, que também danificou seria
mente muitas estradas. 

Em 1985, uma enorme inundação cobriu are
gião Nordeste, tradicional vítima da seca. Em 
abril do mesmo ano, 650 mil pessoas ficaram sem 
casa e mais de 200 morreram. Em maio houve 
800 mil flagelados e mais tarde esse número che
gou a um milhão. As autoridades deixaram de in
formar sobre o número de mortos. 



ao Paralelo 20 e em uma regi3'o 
muito quente . Morreram 29 pes
soas, houve 800 feridos e as plan
tações foram destruídas. As pe
dras de gelo tinham o tamanho 
de laranjas, sendo às vezes maio
res. "Para nós", - disse o prefei
to Clóvis Domingos, surpreso -
"o granizo teve as mesmas pro
porções que o terremoto que sa
cudiu a Cidade do México" . As 
tempestades de granizo se torna
mm comW1s em diferentes re
giões do país. 

A seca começa 

Em 1985 , pouco depois de 
uma inundação que havia deixa
do submersas as casas de milha
res de pessoas, no Rio Grande do 
Sul, parou de chover. A novida
de era o calor em pleno inverno, 
e os recordes de temperatura fo
ram ultrapassados ainda em ou
tubro . Enquanto a seca adquiria 
características dramáticas em 
São Paulo, S:mta Catarina, Para
ná e Rio Grande do Sul, 30 ·mil 
pessoas perdiam suas casas, inva
didas por uma inundação, no es
tado da Balúa. Outras 30 mil 
pessoas estav-Jm sem teto por 
causa de uma inundação em Bue
nos Aires, Argentina. 

As consequências dessa seca 
são sentidas até hoje. Em janeiro 
de 1986, os quatro estados onde 
se concentra a seca determina
ram restrições ao uso de energia 
elétrica, devido ao baixo nível 
dos rios. O racionamento chegou 
a 600 cidades, com cortes de 
20 % do consumo nas casas e in
dústrias. Os prejuízos superaram 
os seis bilhões de dólares. A água 
foi também racionada em mais 
de uma centena de cidades, com 
cerca de 20 milhões de habitan
tes. A paisagem tornou-se desér
tica, as colheitas foram perdidas 
e previsões dizem que as chuvas 
podem escassear até julho do cor-
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Praia de Ondina, Bahia: efeitos da poluição dos mares 

rente ano (Zero Hora, 13 de de
zembro de 1985). 

Enquanto um incêndio crimi
noso destruía 9.500 hectares de 
florestas no estado de Mato 
Grosso do Sul, grandes incêndios 
acabaram com 4.000 hectares de 
florestas no estado do Paraná. 
No Uruguai , oito mil hectares fo
ram destruídos, vítimas da mes
ma seca. Na Bolívia, uma inun
dação invadiu várias cidades e o 
Paraguai acaba de ter uma séria 
seca . Estamos em um círculo vi
cioso: a seca , causada pela des
truição das florestas, destrói no
vas florestas . 

Enquanto o governo brasilei
ro anunciava que terá que impor
tar seis milhões de toneladas de 
alimentos em 1986, um jornalis
ta de televisão afirmava: " A boa 
notícia, que compensa parcial
mente a perda de nossas colhei
tas, é que pelo terceiro ano con
secutivo neves em excesso preju
dicaram as plantações de cítricos 
dos Estados Unidos, aumentan-

do bastante o preço das laranjas 
brasileiras no mercado interna
cional". Uma ironia financeira 
da mãe natureza . John Hama
ker I descreveu assim o fenôme
no que estamos vivendo: 

" A área de gelo , constante
mente crescente no hemisfério 
norte , esiá resfriando aquela par
te do planeta mais rapidamente 
que o hemisfério sul , através da 
faculdade que tem o seu diferen
cial de temperatum de atrair as 
nuvens do hemisfério sul. Assim, 
o frio vem primeiro para o he
misfério norte e a seca chega pri
meiro ao hemisfério sul. Tanto o 
frio como a seca causam destrui
ções agrícolas. O resultado de 
ambos para a população do mun
do é o mesmo - fome para to
dos dentro de mais uns poucos 
anos". • 

Carlos Aveline 

1 Esta citação foi extraída de uma car
ta que John Hamaker enviou ao autor 
deste artigo em abril de 1985. 
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Reflexões 

Impedir o esbanjamento 
de recursos naturais 

S 
e fosre possível, como num sonho ideal, 
eliminar da face da Terra toda a sujeirJ 
causada pelos países altamente industriali-

zados, nrro existiria poluição de importância mun
dial. Desde os mdionuclídeos, cuja disseminação 
se deve apenas (e t.ro somente) às nações mais 
adiantadas em tecnologia, até a crescente e avassa
ladora maré de detritos e emanações de todo tipo, 
quase tudo provém de um sofisticado nível de pro
dução imposto pelas gmndes potências. 

Na agricultura, por exemplo, só as nações mais 
desenvolvidas têm condições de utilizar as perigo
sas cargas maciças de adubos químicos, pesticidas, 
praguicidas, herbicidas, biocidas, sintéticos e vene
nos em gemi. Isto porque, devido ao preço, nos 
países mais pobres da Ásia e África, eles sfi"o artigos 
de alto luxo. 

Mas a ecologia, em sua concepção forçosa
mente vasta e geral, tem poderes limitados para 
controlar o que se passa no mundo. Um primeiro 
passo, sugerido pelos ecologistas, seria a determina
ção dos casos de real agressfi"o ao meio ambiente 
que apresentassem significação internacional. Seria 
necessário, porém, ter cuidado para evitar ações de 
radicalismo infantil que viessem a piorar a situação 
ao invés de melhorá-la. Como, por exemplo, a proi
bição pura e simples de certos inseticidas indispen
sáveis ao agricultor, o que poderia contribuir para 
uma brutal diminuição da produção agrícola nas 
regiões tropicais. Não se pode afugentar a poluição 
levantando-se o espantalho da fome. 

Como os maiores focos de poluição se encon
tram em regiões desenvolvidas, seria importante 
que começássemos por ali, onde está a cabeça da 
cobra. No· caso dos alimentos, por exemplo, os adi
tivos químicos foram inventados nos grandes labo
ratórios transnacionais. A maior fonte de contami
naçrro alimentar nos países pobres ainda se deve à 
falta de instalações sanitárias para o povo e os prin
cipais agentes poluidores srro microorganismos pa
togênicos de origem orgânica, que só proliferám 
devido à falta de rede de esgotos, a águas nl'o-dre-
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nadas e condições miserabilíssimas de habitação e 
lugiene. 

A luta contra a poluiç[o nos países pobres tor
na-se muito difícil porque as baixas rendas nacio
nais n[o permitem o emprego de grandes recursos 
contra ela. Basta dizer que até hoje - nas zonas ru
rais da África, eh Ásia ou da América Latina - a 
falta de recursos é total, mesmo para investimen
tos na simples conservação do solo. 

Nas zonas urbanas dos países mais pobres, os 
problemas relativos à deterioração do meio am
biente geralmente se originam num aproveitamen
to distorcido da força de trabalho, com os tecno
cratas de gabinete pretendendo aplicar métodos de 
tr.ibalho importados que não correspondem abso
lutamente às condições reais de falta de dinheiro. 

Por isso tudo, de pouco adianta concentrar as 
atenções apenas nas consequências da poluição, es
quecendo suas causas. O problema da deterioração 
do meio ambiente é de caráter técnico, mas tam
bém é social, econômico, político, antropológico e 
até cultural. Sentro, vejamos: se os três quartos da 
população da Terra que vivem nos países do Tercei
ro Mundo resolvessem desperdiçar recursos natu
rais e energia no mesmo ritmo e proporção que os 
habitantes das nações industrializadas, em breve 
não haveria matérias-primas, nem petróleo ou ou
tro tipo de energia, nem água, minerais, ou oxigê
nio. 

Qual a solução mais conveniente, ent.ro? Impe
dir o crescimento da população dos países mais 
atrasados ou limitar o saque industrial e a agressão 
criminosa à natureza, postos em prática pelas na
ções desenvolvidas? 

A resposta só pode ser uma: dar início a uma 
ação internacional para impedir o esbanjamento 
de recursos naturais ntro-renov-.íveis. Seria um iní
cio. Mas, lamentavelmente, nada indica que algo 
venha a ser tentado em tal sentido. • 

Paulo Ramos Derengoski 



Mulher 

Ainda há muito 
por fazer 
Os problemas da mulher no trabalho, na procriação, 
na mortalidade e na migração, analisados num relatórfo 
das Nações Unidas 

' ' Setenta e cinco por cento 
das mulheres do mundo vi-

vem em países em desenvolvi
mento. Em comparação com as 
mulheres dos países desenvolvi
dos, têm taxas de natalidade 
mais altas, níveis de alfabetiza
ção e educaç:ro mais baixos, 
oportunidades mais limitadas de 
obter trabalho remunerado e me
nos acesso aos benefícios sociais 
e econômicos. Sua esperança de 
vida (58 anos) é 19 anos mais 
curta", afirma o relatório "Esta
do da População Mundial 1985" 
da ONU, dedicado a um exame 
das questões da população e da 
mulher no contexto do desen
volvimento, do qual extraímos 
alguns capítulos que apresenta
remos a seguir. 

A mulher e o desenvolvimento 

o aumento se dará na Ásia e na 
África. 

As taxas de participação na 
força de trabalho revelam dife
renças importantes entre os ho
mens e as mulheres. As estimati
vas das Nações Unidas indicam 
que, em 1975, 29% das mulhe
res trabalhavam, em compara
ção com 27,5% em 1950, mas es
sa proporção ainda era inferior 
à cifra correspondente de 53,8% 
para os homens. Os dados sobre 
o emprego feminino são incom
pletos, especialmente nos países 
subdesenvolvidos, já que a maio
·ria das mulheres está dedicada 

à economia familiar. A propor
ção de mulheres empregadas em 
setores modefI!OS como a indús
tria, o transporte, as comunica
ções e a administração é nota
velmente inferior às proporções 
correspondentes à mão-de-obra 
masculina. 

As mulheres também consti
tuem a maioria entre os pobres 
e há necessidade premente que 
se acelere o acesso da mulher 
ao emprego, à renda, à educa
ção e à saúde. A participação 
feminina em todos os níveis 
da elaboração de políticas e de
cisões é um meio de alcançar 
esses objetivos de desenvolvi
mento, assim como um meio de 
conseguir a igualdade com re
lação ao homem. 

O lugar da mulher na socie
dade é determinado em gran
de medida pelo seu duplo pa
pel na família e na economia. 
O equilíbrio entre ambos os 
papéis depende de uma combi-

Em 1980, calcula-se que havia 
824 milhões de analfabetos no 
mundo. Sessenta por cento eram 
mulheres e seu número está au
mentando com maior rapidez do 
que o dos homens analfabetos. 
Entre 1980 e o ano 2000, esti
ma-se que o número de analfa
betas nos países desenvolvidos 
diminuirá em cinco milhões. Nos 
países do Terceiro Mundo calcu
la-se que aumentará de 491 mi
lhões para 55 2 milhões. O nú
mero de analfabetas diminuirá 
na América Latina e no Caribe : As mulheres do Terceiro Mundo têm menos acesso ao trabalho e à saúde 
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QUADRO 1 
TAXA GLOBAL DE FECUNDIDADE 

ESTIMADA E PROJETADA"' 

1970 1980-85 1995-2000 

Mundo 4,53 3,55 2,98 

Países desenvolvidos 2, 17 1,98 2,03 
Países em vias de desenvolvimento 5,33 4,09 3,20 

Africa 6,49 6,43 5,81 
África Central 6,75 6,79 6,42 
África Austral 6,00 6,03 5,77 
África Ocidental 6,29 6,01 4,46 
África Oriental 5,43 5,21 4,62 
Nortl! da África 6,48 6,86 6,51 

América Latina 5,02 4,12 3, 13 
Caribe 4,54 3,36 2,94 
América Central 6,33 4,76 3,29 
América do Sul !temperada) 3,1 8 3,21 2,65 
América do Sul !tropical) 4,98 4,1 3 3,17 

Asia 5,23 3,56 2,63 
Sul da Ásia 4,66 2,30 1,92 
Ásia Ocidental 5,74 4,65 3,19 
Ásia Oriental 5,37 4, 11 2,75 
Sudeste Asiático 5,87 4,78 3,24 
Sudoeste Asiático 5,94 5,46 4,26 

América do Norte 1,95 1,85 2,07 

Europa 2, 16 1,90 1,87 

Oceania 3, 15 2,71 2,49 

URSS 2,42 2,36 2,34 

• A taxa global de fecundidade indica o tamanho aproximado da " família 
completa", isto é, o número médio de filhos de uma mulher durante a sua 
vida. 
Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 
1 nternacionais: World Population Prospects, Estimates and Projections 
as Assessed in 1982, Nova Iorque, 1985. 

naçlro de fatores econonucos, 
sociais, culturais e institucio
nais: qualquer mudança terá 
invariavelmente efeitos corres
pondentes, por exemplo, na 
procriaçlro, na mortalidade e 
na migração. :e exatamente por 
isso que nas análises sobre pro
blemas mundiais em matéria de 
populaça-o se devem incluir con
siderações sobre o papel e a con
dição <h mulher. A questro fun
<hmental é qual a participação 
da mulher na tomada de decisões 
dentro da família e da sociedade. 
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A mulher e a procriação 

As recomendações da Confe
rência Internacional de Popula
çlro dizem explicitamente que a 
obtenção da igualdade para a 
mulher depende de modo crucial 
dos seus direitos em matéria de 
procriação. Nos países desenvol
vidos, a mulher já desfruta como 
algo normal de liberdades básicas 
em matéria de procriação, tais 
como o conhecimento dos méto
dos anticoncepcionais e o acesso 
aos mesmos, o que lhe permite 

controlar em certa medida a sua 
própria fecundidade. Nesses paí
ses a mulher luta por uma maior 
participação na tomada de deci
sões políticas e econômicas, e 
por uma maior participaç!ro do 
homem nas atividades tradicio
nalmente femininas e como pai. 

Nos países em desenvolvimen
to, ao contrário, o melhoramen
to da condiçlro da maioria das 
mulheres se vê freado pela falta 
de liberdade em matéria de pro
criação. Como esse fator se com
bina com a mortalidade infantil 
elevada, o valor econômico dos 
filhos e as atitudes tradicionais 
com relaçã'o ao tamanho da fa
mília, o resultado são as taxas de 
natalidade altas. 

Para as mulheres, a conse
quência é que, devido às exigên
cias que lhes impõem os partos e 
a criaç!ro dos filhos, ficam excluí
das da educação ou capacitaçã'o, 
dos empregos que não corres
pondam às esferas tradicionais 
de trabalho feminino no lar e da 
participaçã'o em questões políti
cas locais ou em esforços nacio
nais . Além disso, a saúde das mu
lheres é prejudicada e sua vida se 
encurta devido aos anos dedica
dos à gravi~ez e à criação dos fi. 
lhos. 

As ai tas taxas de natalidade 
continuarã'o restringindo o pa
pel produtivo da mulher nos se
tores não-tradicionais em mui
tos países em desenvolvimento. 
Inclusive até o final deste sécu
lo, na África, as mulheres te
rão em média 5,81 filhos, ou 
seja, apenas um pouco menos 
do que a média de 6,75 para o 
período quinquenal de 1970-
1975. Na África oriental e oci
dental, haverá apenas uma di
minuição pouco significativa no 
número médio de filhos en
tre o momento atual e o ano 
2000. Améria Central e Amé
rica do Sul tropical, Ásia meri-



dional e Ásia ocidental são as 
outras regiões onde o número 
médio de filhos será superior a 
3 no final deste século. Para os 
países desenvolvidos, calcula-se 
que o número médio de filhos 
se reduzirá a menos de dois, o 
que fará a população se estabi
lizar. 

A mulher e a mortalidade 

A Conferência Internacional 
de População recomendou que 
os países com um alto nível de 
mortalidade deviam esforçar-se 
por alcançar uma esperança de 
vida ao nascer de pelo menos 60 
anos e os países com um nível de 
mortalidade intermediário de
viam tentar conseguir uma espe
rança de vida ao nascer de pelo 
menos 70 anos para o ano 2000. 

As estimativas das Nações 
Unidas sobre a e.sperança de vida 
ao nascer mostram que para o 
anp 2000 esta deverá ter aumen
tado de 56,6 em 1980/85 para 
61,6 anos para o total da popula
ção e para as mulheres, de 57, 7 
anos a 63 , 1 anos. Se não forem 
tomadas medidas especiais, pare
ce remota a possibilidade de que 
se consiga uma esperança de vida 
mínima de 60 anos nos países 
com alto nível de mortalidade. A 
esperança de vida estimada para 
o total da população da África 
para o ano 2000 só chega a 55,7 
anos e para as mulheres vai ape
nas a 57,4 anos. As projeções 
também indicam que essa meta 
não será alcançada na Ásia meri
dional, onde a esperança de vida 
só aumentará para 57 anos no 
ano 2000. 

Em todas as. regiões do mun
do, com exceção da Ásia meri
dional, a esperança de vida é 
mais alta para as mulheres do 
que para os homens. A África 
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As camponesas são ignoradas pelos projetos agrícolas 

tem as esperanças de vida mais 
baixas, mas também se mantém 
a diferença por sexos, embora 
ela seja pequena. Na Ásia meri
dional, ao contrário, a esperança 
de vida dos homens é maior do 
que a das mulheres e continuará 
se mantendo assim no ano 2000. 

Um dos graves riscos de saúde 
das mulheres dos países do Ter
ceiro Mundo é a gravidez repeti
da. Nos países desenvolvidos, 
onde os cuidados médicos e sani
tários são bons e existem regis
tros bem documentados, a mor
talidade materna varia entre 5 e 
20 por 100 mil nascidos vivos. 
Os dados sobre a mortalidade 
materna são raros para os países 
em desenvolvimento e os ele
mentos de informação baseados 
em estudos especiais indicam 
que as taxas de mortalidade ma
terna poderiam ser superiores a 
500 por 100 mil nascidos vivos 
em alguns casos e poderiam che
gar até a 1.000 por 100 mil nas-

cidos vivos em algumas part~s da 
África. 

A Organização Mundial da 
Saúde calculou que em 1980 nas 
regiões que tinham as taxas de 
mortalidade materna mais altas, 
ou seja, na maior parte da África 
e da Ásia ocidental, meridional e 
oriental, aproximadamente meio 
milhão de mulheres faleceram 
por motivos consequentes da 
maternidade. Na América Lati
na, as taxas de mortalidade ma
terna parecem ser muito mais 
baixas, mas é provável que não 
se registrem todas as mortes 
devidas a essas causas. 

As gestações frequentes e 
muito precoces ou muito tardias 
aumentam os riscos para a mãe e 
o filho. Na maioria dos países 
em desenvolvimento, particular
mente nas zonas rurais, geral
mente não há parteiras qualifi
cadas, o que causa frequente
mente mortes devido a compli
cações na hora do parto. 
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O grande número de partos aumenta a taxa de mortalidade materna 

A mulher e a migração 

Muitos problemas de popula
ção têm sua origem na emigra
ção: como é afetada a fecundi-

dade? São mais altas as taxas de 
doenças e de mortalidade entre 
os migrantes? Há discriminação 
contra as mulheres migrantes em 
termos de salário e de emprego? 

QUADRO2 

A Conferência Internacional de 
População reconheceu os pro
blemas especiais com que se de
frontam as mulheres migrantes, 
especialmente nos países do Ter
ceiro Mundo, e recomendou o 
seguinte: 

''Os governos devem adotar 
políticas eficazes para ajudar as 
mulheres migrantes, especial
mente as trabalhadoras agrícolas 
e as mulheres, crianças e velhos 
que tenham ficado sem apoio 
nas zonas rurais. Pede-se tam
bém aos governos que prestem 
atenção especial âs dificuldades 
de adaptação com que se depa
ram nas zonas urbanas as mulhe
res migrantes de origem rural e 
que se adotem medidas apropria
das para fàzer frente a essas difi
culdades." 

Nessa recomendação se reco
nhece a importância da migra
ção da mão-de-obra agrícola fe-

VALORES MÉDIOS (NÃO-PONDERADOS) DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
SELECIONADOS E DA FORÇA DE TRABALHO DE GRUPOS CLASSIFICADOS DE 

ACORDO COM A ESTRUTURA DO EMPREGO (DADOS RECENTES) 

Proporção Taxas espec lficas de Taxa de participação por estado civil 
ativa de mulheres participação por idades Taxa Bruta de 

Grupo de 15 ou mais anos -25 25-54 55 ou mais Solteiras Casadas Divorciadas/Viúvas Reprodução 

1 42,5 54,2 52,0 19,2 49,8 35,6 32,5 0,89 
li 27,4 48,6 28,6 11,7 61,2 5,3 26,3 1,04 
Ili 37,5 59,3 48,1 18,9 50,1 34,2 24,2 0,83 
IV 48,9 54,3 68,1 20,7 56,0 50,0 35,3 1,01 
V 23,6 32,3 24,1 9,9 35,4 10,8 22,8 1,73 
VI 19,6 20,8 19,3 11, 1 34,3 9,3 39,4 3,03 
VII 5,!1 10,8 8,7 4,3 - - - 3, 15 

Grupo 1 Participação: agricultura, baixa; atividades modernas, alta 
Grupo li Participação: agricultura, baixa; atividades modernas, média 
Grupo Ili Participação: agricultura, média; atividades modernas, média 
Grupo IV Participação: agricultura, alta; atividades modernas, alta 
Grupo V Participação: agricultura, baixa-média; atividades modernas, baixa 
Grupo VI Participação: agricultura, baixa-média; atividades modernas, muito baixa 
Grupo VII Participação: agricultura, baixa; atividades modernas, mínima 

Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais Internacionais, Divisão de População. 
Report on Monitoring of Population Trends (mimeografado) E/CN.9/XX/CPR. 19 janeiro de 1978, pag. 400 
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rrunma das zonas rurais para as 
zonas urbanas. Os trabalhadores 
agrícolas são os mais pobres en
tre a população rural dos países 
subdesenvolvidos e, quando mi
gram para as zonas urbanas, com 
frequência passam a fazer parte 
do contingente de mão-de-obra 
não-qualificada, se voltando para 
os trabalhos no setor de constru
ção, serviço doméstico ou outros 
que são mal pagos e não ofere
cem segurança. Acabam vivendo 
em favelas ou moradias precárias 
que carecem de saneamento ou 
abastecimento de água adequa
dos, sem ter acesso aos serviços 
sanitários ou outros serviços so
ciais. Essas condições provocam 
uma taxa de doenças alta e uma 
mortalidade infantil também alta 
e~tre essa população migrante. 

As mulheres também são afetadas pelos movimentos de refugiados 

Por último, as mulheres tam
bém são gravemente afetadas 
pelos movimentos de refugiados. 

Muitas vezes as refugiadas ficam identifiquem os problemas espe
separadas de seus lares e de sua cíficos · com que se defrontam as 
famt1ia. Nessas circunstâncias, refugiadas e se tomem medida~ 
podem ser exploradas de muitas internacionais para proteger seus 
maneiras. I:! importante qlie_ se interesses e seu bem-estar. • 

CHILE: A MULHER NA 
LÔGICA MILITAR 

A situação da mulher chilena 
deteriorou-se bastante desde que 
as fqrças armadas assumiram o 
poder em 1973. Além dos aspec
tos repressivos comuns a todos 
os cidadãos, o militarismo esma- i;._.~IKllia~,c....-.;:;.. ::, 

gou a mulher por ter seus valores 
e princípios baseados na mascu
linidade, na força, ordem, disci
plina, autoridade e hierarquia. A 
constatação foi feita pela soció
·1oga Maria Elena Valenzuela, du
rante a Prime ira Conferência 
para o Desarmamento e a Re
conciliação dos Povos, realizada 
em Santiago. 

Em sua palestra A Mulher e a 
Desmilitarização, a integrante da terial. Procura e encontra no 
Associação Chilena de Pesquisas próprio filho a finalidade de sua 
para a Paz (Achip) afirmou que, vida, seu único tesouro e a meta 
para o general Pinochet, "a mu- de todos os seus sonhos". A ,si
lher, quando se torna mãe, nada tuação legal da mulher tambem 
mais deve esperar no terreno ma- não escapa a esse esquema, pois 
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o próprio Código Civil chileno 
compara as mulheres casadas às 
crianças e deficientes mentais, 
legalmente considerados incapa
zes. 

A filosofia do governo militar 
- acrescentou a socióloga - é a 
de incutir a idéia de que o lugar 
da mulher é dentro de casa. O 
trabalho remunerado fora do lar 
é visto apenas como uma necessi
dade financeira, que desvia a mu
lher de suas tarefas tradicionais. 

Quanto ao tema Paz e Desar
mamento, Maria Elena declarou 
que a paz mundial interessa às 
mulheres, mas que também era 
preciso não esquecer "a paz de 
todos os dias, a não-violência co
tidiana. Uma paz que substitua o 
medo de sermos agredidas, vio
lentadas, reprimidas, eliminando 
todas as forças de violência". 

Odette Ma!J!et Ferrero 
e Ana Marra Foxley 
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O tempo e os problemas 
do nosso povo não param 
de crescer. Impõe-se que, 
cada vez mais, um maior 
número de pessoas 

desperte este país, 
discuta o Brasil mas 
em alto e bom tom, 
com os pés no chão. 
Comece por você, já! 
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Cultura 

Nicarágua com tenacidade às imposições 
oficiais e resistiu à repressão. Es

O renascimento 
da criatividade 

sa resistência explica o importan
te papel desempenhado pela cul
tura nos últimos anos de luta. Foi 
com a vitória de 1979 que a cul
tura popular teve o seu valor re
conhecido e conquistou a digni-
dade que sempre lhe faltara. Pos

Talvez seja no campo da criação popular onde mais 
claramente se pode observar o caráter humanista 

so afirmar que essá atmosfera e 
essa nova atitude frente à cultura 
do povo são responsáveis pela 
explosão de criatividade que pre
senciamos nos últimos anos". 

e pluralista da revolução sandinista, conduzida 
por artistas e poetas 

' ' Durante a ditadura existiam 
em nosso país dois tipos de 

cultura : a primeira baseava-se em 
juízos de valor e de beleza im
portados, da mesma forma que 
sua ideologia, e podemos deno
miná-la 'cultura mimética'. Em 
razão de seu servilismo, era uma 
cultura profundamente med ío-

Estes foram os comentários 
da poetisa Rosario MurilJo , 1 se
cretária da Associação dos Tra

cre e por isso mesmo a elite so- balhadores da Cultura da Nicará
mozista pretendia impô-la ao gua , quando lhe pedimos sua opi
povo da Nicarágua". nião sobre a cultura e a arte na 

"Por outro lado e em contras- Nicarágua revolucionária. 
te com ela , havia uma cultura au- Apesar dos permanentes obs
têntica e criadora : a cultura po- táculos impostos pela guerra dos 
pular , que durante a época co- "contras", a partir de 1979 co
lonial e particularmente sob o meçou a acontecer na Nicarágua 
domínio de Somoza, opôs-se uma espécie de renascimento cu!

- tura~ que chegou a constituir-se 
~ numa das mais importantes con
&1 quistas da revolução nicaraguen
! se. É provável que nenhum outro 
~ aspecto deste processo revolucio

nário mostre tão claramente o 
seu caráter popular e suas fortes 
raízes, desmontando o argumen
to de Reagan sobre o "perigo to
talitário" que se abate sobre a Ni
carágua. Curiosamente, este re 
nascimento cultural é um dos fe
nômenos menos conhecidos forJ 
das fronteiras do país. 

Esse renascer da criatividade 
não fica confinado nas paredes 
dos museus , nos teatros ou nas 
salas' de concerto. O maior mu
seu de arte do país - instalado 
de maneira inov-Jdora, por foi ta 
de um espaço mais adequado , 

Centenas de "companhias" levam o teatro às ruas das cidades e às aldeias 
1 Rosario Murillo é casada com o pre
sidente Daniel Ortega. 
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nas ruínas do Gmnde Hotel. des
truído pelo terremoto que asso
lou Manágua - praticamente não 
tem paredes. O nome que os ni
caraguenses dão a esse fenômeno, 
que está literalmente em toda 
parte, é "insurreição cultural' . 
As oficinas de poesia disse
minadas por todo o pai , talvez 
sejam o programa de pe qui a 
de valore literários autóctone 
mais ambicioso que já se criou. 
Milhares de pessoas - muita 
das quais mal abem ler e e cre
ver - estão integradas a e as 
oficinas, nos bairros pobre , na 
coopemtivas rur.tis e nos quartéis 
de polícia ou das forças armadas. 
Muitas delas já tiveram publica
dos os seus trabalhos em edições 
locais ou nacionais. Um dos ór
gãos mais importantes de incen
tivo a esse tm oolho é a revista 
Poesía Libre, editada pelo Minis
tério da CulturJ. que divulga a 
produção dos novos poetas tra
oolhadores, ao lado dos mais fa. 
mosos escritores do mundo. 

A rede nacional de Centros 
Populares de Cultura oferece cur
sos de dança. pintura e cerâmica 
em quase todas as cidades e vila
rejos da zona rural. as reg1oes 
mais isoladas, os centros cultu
rais chegam até as pessoas atra
vés de BrigJdas de Cultura , in te
gradas por artistis amadores que 
permanecem junto aos campone
ses por alguns dias, mostrando 
suas habilidades e, quando é pos
sível. aplicando projetos cultu
rais que possam ter continuidade 
depois de sua partida. 

A arte mural 

Com a assessoria de artistas 
de projeção internacional, parti
cularmente do México e da 
Itália. um movimento muralista 
es tá transformando gradualmen
te as cidades nicaraguenses em 
galerias multicores ao ar livre . 
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nov-J Escola Nacional de Ar
te estabeleceu um departamento 
de "estudos murais" que poderá 
transformar a icar.ígua na capi
tal mundial da arte mural como 
aconteceu com a Cidade do Mé-

ico nas primeim dé ·idas de te 
éculo . 

O ln tituto Nicaraguense de 
Cinema ( ln ine) apesar de seu 
mode to ors:,imento , produziu 
gmnde quantidade de documen
tário e filmes premiados em vá
rios lugares do mundo. O primei
ro longJ-metragem do país Alci
no y el Có11dor foi aclamado no 
mundo inteiro, recebendo inclu
sive uma indicação para o Oscar 
em 1983. Um dos projetos espe
ciais do lncine é o Cinema Móvel, 
composto de uma frota de cami
nhões equipados com gemdores 
próprios, em condições de trans
portar projetores às regiões mais 
remotas, onde nem a televisão 
nem o teatro conseguiram chegar. 

Para atender à crescente de
manda de material de leitura, ge
mda pelo programa nacional de 
educação de adultos, apareceram 
diversas editoras. Algumas delas 
dependem de sindicatos ou de 
centros culturais, além da edito
ra estatal Nueva Nicaragua, res
ponsável pela edição de dezenas 
de livros de poesia e ficção inter
nacionais nos últimos seis anos. 

O papel do artista em debate 

Um dos setores que se desen
volveram de maneira mais sur
preendente foi o teatro, que 
atualmente chega a quase todo o 
país por meio de centenas de pe
quenas companlúas. Delas parti
cipam milhares de trabalhadores 
e camponeses, que representam 
em praças ou nas ruas, mesmo 
em aldeias situadas nas zonas de 
guerra. 

A maior parte das atividades 
é produto direto do traoolho de 

duas instituições oficiais: o Mi
nistério da Cultura e a Associa
ção Sandinista de Trabalhadores 
da Cu! tura (ASTC). O Ministério, 
a cargo de um dos poetas vivos 
de maior prestígio na América 
Latina o padre Ernesto Cardenal, 
promove uma enorme quantida
de de programas, incluindo a co
ordenação da rede de centros cul
turais populares, a administração 
das escolas de música e dança, 
do sistema móvel de livmrias e 
da promoção de artes5'os de todo 
o país grupo que constitui qua
se 15% da força de trabalho da 
Nicarágua. 

A Associação Sandinista de 
Trabalhadores da Cultura, por 
sua vez, funciona como organiza
ção centralizadora de vários gru
pos profissionais, como escrito
res, artistas de circo e fotógrafos. 
Ao defender os interesses destes 
tm balhadores da cultura, a ASTC 
pretende definir o papel dos ar
tistas profissionais numa socieda
de revolucionária por meio de es
tudos, exibições e pela ação di
reta. Dando continuidade à rica 
tradição dos artistas militantes 
da Nicarágua, mais de 100 Briga
das Culturais da ASTC passaram 
longas temporadas nos campos 
de batalha, enfrentando literal
mente as balas para poder divi
dir seu talento com os comba
tentes. 

O fenômeno que os nicam
guenses denominam "democra
tização da cultura" tem dois 
componentes essenciais, relacio
nados entre si. O primeiro é um 
esforço no sentido de populari
zar a cultura, colocando o prazer 
da arte ao alcance de todos, se
jam eles habitantes das cidades 
ou do campo, ricos ou pobres. A 
campanha de alfabetização de 
1980, que ensinou milhares de 
pessoas a ler e a escrever, foi in
dispensável para que esse progra
ma atingisse o nível atual. Em 



segundo lugar, se está incenti- ,; 
vando a reafirmaç[o das raízes e êi 
da criatividade baseada nas tra- ~ 
dições, derivadas da expressiro iii 

cultural indígena, de festas reli
giosas, artes populares, música e 
dança folclóricas e pintura "pri
mitiva". 

Da mesma forma como a re
volução cubana possibilitou ores
surgimento da cultura negra, a 
Nicarágua atribui particular im
portância à recuperação das tra
dições folclóricas da costa Atlân
tica, vítima especial do desprezo 
por tudo aquilo que n[o fosse 
cultura branca, atitude surgida 
durante os últimos 15 anos de 
dominação norte-americana. 

Ao resgatar os valores tradi
cionais, a interação entre cultu-
ra e revolução influenciou pro
funda e naturalmente a produ
ção dos artistas. Esta influência 
recíproca e dialética é pratica
mente inevitável num país que 
está sofrendo profundas mudan
ças sociais, mobilizado para uma 
ação militar de alcance nacional, 
a fim de assegurar a própria so
brevivência. Mas, ao mesmo tem
po em que se divulga amplamen-
te a nova arte, certos debates re
centemente surgidos na imprensa 
nicaraguense sugerem aos tra ba
lliadores da cultura com lideran-
ça nacional que se esforcem para 
alcançar, por meio da produção 
cultural, uma dimensão que con
tribua para a reflexão crítica, em 
nada semelliante à monótona pas
sividade de quem tem todas as 
respostas. 

Esta tendência é particular
mente evidente no movimento 
teatral que, por meio de peças 
montadas pelos principais grupos 
do país, tenta abordar os proble
mas específicos e as contradições 
da nova sociedade que está sur
gindo. 

Uma das obras a que assisti
mos em Matagalpa, por exemplo, 
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O movimento muralista tem transformado gradualmente as cidades da 
Nicarágua em galerias multicoloridas ao ar livre 

abordava abertamente a questrro quais o padre Ernesto Cardenal, 
do machismo, mostrando a con- o presidente Daniel Ortega, o vi
tradição do homem que em pú- ce-presidente Sergio Ramírez, 
blico apóia ativamente a revolu- Rosario Murillo - que também é 
ção mas em casa abusa fisicamen- deleg.ida à Assembléia Geral-, o 
te da sua mulher. A peça termina comandante Omar Cabezas, a 
sem que a contradição se resolva poetisa Gioconda Belli, encarre
e talvez por isso seja maior o im- g.ida de propag.inda na FSLN, o 
pacto sobre a platéia. Como dis- ministro do Interior Tomás Bor
se Alan Bolt, o mais ilustre dni- ge, Daisy Zamora, poetisa que foi 
maturgo e diretor teatral da Ni- também vice-ministra de Cultura 
carágua e diretor da Oficina Na- e agora é diretora de publicações 
cional de Teatro, "nosso teatro de um instituto de pesquisa, o 
é um teatro de perguntas e não pintor abstracionista Armando 
de respostas". Morales, emlnixador da Nicará-

gua na Unicef, e o ministro da 
Liberdade de expressão Agricultura Jaime Wheelock. 

As atitudes pluralistas estão 
Existe no país, desde 1979, arraigadas na própria origem da 

uma ampla liberda~e de expres- FSLN como organiz,ação marxis
s[o com relação à forma e ao ta independente, que rompeu 
conteúdo, para que o artista ma- conscientemente com as tradi
nifeste sua vis3"o criativa. Muitos ções estalinistas e da qual não se 
observadores atribuem esse fato pode dizer que tenha sido in
a uma importante presença de fluenciada pela revolução cuba
artistas e escritores no governo e na, mas pelo pensamento de An
na direção da Frente Sandinista tonio Gramsci e da "nova esquer
de Libertação Nacional, entre os da". 
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Os Centros de CuJtun oferecem cursos em quase toda a área runJ 

Repudiar o realismo socialista 

Os debates entre artistas so
bre a questro do " realismo socia
lista" têm sido públicos. Uma vas
ta correspondência além de diálo
gos sobre o tema ocupou, em 
1982, as páginas de Barricada e do 
NuevoDiario durante mais de três 
meses. Um pequeno grupo de ar
tistas criticava aquilo que chama
va de "esteticismo", propondo 
uma arte que refletisse os "inte
resses do proletariado", enquan
to um número muito superior de 
trabalhadores eh cultura, tam
bém favorável ao processo revo
lucionário, defendia a posição de 
deixar ao artista a liberdade de 
explorar livremente os assuntos 
que lhe parecessem convenientes, 
sem imposição de temas pura
mente políticos. A FSLN inter
veio no debate a favor desta últi
ma corrente publicando, inclusi
ve, um editorial sobre o assunto 
no órg.ro oficial do Partido, o jor
nal Barricada. 

Apesar de não existirem limi
tes legais, a guerra promovida pe
los "contras" encarregou-se de 
definir os limites reais da liberda
de de expressão dos artistas nica
raguenses. Centenas de traoolha
dores da cultura estão dedicados 
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a serviços de defesa e os recursos 
materiais s[o destinados à guerra, 
deixando desprovida a atividade 
cultural e reduzindo significa ti
vamente os programas vigentes. O 
moderno e amplo teatro Rubén 
Dario, de Manágua, permaneceu 
fechado durante mais de dois 
anos por falta de verbas para re
parar o ar condicionado. 

Julio Valle Castillo, um poeta 
que dirige a seção de literatura 
do Ministério da Cultura, contou
me que delegados de todas as se
ções culturais do país chegam se
manalmente a Manágua solicitan
do modestas ajuchs para materiais 
como, por exemplo, cordas para 
violão, fitas para gravadores ou 
tubos de pintura a óleo. 

"Nossa situação é difícil", diz 
Roberto Marenco, diretor do 
Centro Cultural de Masaya e Ma
satepe, manifestando assim a 
frustração que sentem muitos 
dos animadores culturais que tra
balham com as bases. "Temos 
pouco pessoal e pouca infra-es
trutura. Nosso governo tem corn,
ciência de que a in;errupção da 
vida normal deixa as pessoas frus
tradas e deprimidas. Nosso traoo
lho cultural pode ajudar a con
trolar esses sentimentos, não só 
de um ponto de vista político ou 
educativo, mas também de uma 

perspectiva emocional. Ao mes
mo tempo em que aumentam as 
reivindicações populares de ma
terial cultural, os cortes da veroo 
que a guerra impõe vfi'o ficando 
maiores. Nosso traoolho esti se
riamente limitado. Este é um 
problema que a solidariedade ma
terial de artistas de outros países 
pode ajudar a superar". 

O medo de uma invasão nor
te-americana fez com que o go
verno nicaraguense destinasse al
tas somas para catalogar e guar
dar em abrigos subterrâneos as 
obras de arte mais valiosas do 
país em pintura, escultura, ma
nuscritos ou cerâmicas. Assim, mi
lhares de peças de V'Jlor devem 
ficar guardadas, a salvo das possi
bilidades de destruição, em vez 
de permanecerem expostas para 
que o povo as aprecie em paz. Da 
mesma forma como o renasci
mento cultural constitui uma das 
mais belas vitórias da revolução 
sandinista, o triste fato de que 
ela seja obrigada a esconder obras 
de arte é uma manifestação clara 
da injustiça e da irracionalidade 
que caracterizam a política agres
siva dos Estados Unidos. 

Rosario Murillo ofereceu-me 
este belo pensamento durante 
nossa entrevista: ''Se a guerra 
chegar, quantas centenas de jo
vens norte-americanos morremo? 
Quantas vidas de nicaraguenses 
vamos perder? Que parte de nos
so meio ambiente será destruí
da? Quantos quadros nunca se
r[o pintados, quantos poemas 
nunca escritos, canções nunca 
cantadas? Desejamos ser uma ter
ra de criatividade e alegria e n[o 
um lugar trancado, empanado 
pela guerra e pela morte". • 
Kent Johnson, norte-americano, 
que participou da campanha de 

alfabetização na Nicarãgua, de 
1980 a 1983. Extraído de Nacla, 

Report on the Amaricas, 
set/out 1985 



Bispo denuncia ação 
dos EUA na Nicanígua 

A Nicarágua, há mais de 4 

' ' anos, esti em guerra: uma 
guerra de agressão, financiada e 
dirigida pela administraç[o Rea
gan. Muitos grupos pacifistas nor
te-americanos vêm denunciando 
publicamente o fato . Dizer que 
se trata de uma 'guerra civil' é 
ignorância grosseira ou cumplici
dade. Assessores militares, armas, ~ 
equipamentos, verbas e publici- g 
dade da contra-revoluç[o s:ro nor- ~ 
te-americanos" . 

reta. Os jovens vivem mobiliz.a
dos: a produç[o cai, o processo 
de alfabetizaç[o (que reduziu o 
analfabetismo de 65% a 12%) es
tá afetado, há precariedade e até 
carestia. Nas montanhas e nas 
fronteiras vive-se frequentemen
te sob o terror. Os camponeses 

A afirmaç[o é do bispo de 
São Félix do Araguaia (Mato 
Grosso), dom Pedro Casaldáliga, 
de regresso ao Brasil após uma 
viagem pela América Central. Na 
ocasilfo, ele deu uma entrevista à 
imprensa, que n[o foi divulgada . 
Resolveu ent:ro, em janeiro pas
sado, entregJr uma carta "a quan
tos (irmãos bispos, entidades, 
amigos) me acompanharam pu
blicamente com sua solidarieda
de na minha viagem à Nicará
gua". 

"Envio taro bém esta carta a 
outros irmãos que estro interes
sados nesta causa comum da 
América Central : seus povos e 
suas igrejas. Por esses povos, por 
essas igrejas, passa o futuro pró
ximo de nossos povos e igrejas". 
P.Jra dom Pedro CasaldáligJ, "es-
sa guerra significa um profundo 
desgaste para a naç[o nicaraguen
se . N[o é preciso chegar à inva
stro aberta . A Nicarágua já está 
sendo 'invadida' pela agressão 
militar, pelo terrorismo sistemá
tico, pelo bloqueio econômico, 
pela con tra-informaç[o e pela 
manipulaç[o religiosa" . 

"De seu orçamento, 40% de
vem ser empregJdos na defesa di-
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trabalham de dia e vigiam de 
noite". 

Segundo o bispo "a manipu
laç[o da religião ( os nomes de 
Deus, do papa e de Reagan são 
invocados pelos contra-revolu
cionários como um só nome de 
guerra) e a divisão interna da 
igreja são outro drama na Nica
rágua atual. As comunidades da 
cidade e do campo e seus agentes 
da pastoral agradeceram comovi
damente a mihha presença e a soli
dariedade humana e eclesial do 
Brasil. Nunca me senti tão brasi
leiro. Eu era o bispo do Brasil." 

Em outro trecho de sua carta, 
dom Pedro afirma que "falar em 
perseguição religiosa na Nicará
gua é coisa grosseira demais. Hou-

ve erros concretos, por exemplo, 
na expulsão de alguns sacerdotes. 
Os próprios dirigentes sandinis
tas reconhecem isso. Mas os er
ros são muito menos que em ou
tros países, que todos nós consi
deramos como 'democráticos' ou 
como 'democrata-crisfilos'. Nin
guém é incomodado por causa 
da sua fé. As celebrações religio
sas ostensivas, com inegável cará
ter anti-sandinista, repetem-se 
diariamente". 

"Os sequestros de homens, 
mulheres e crianças - sobretudo 

de animadores das 
comunidades cristãs 
e de responsáveis pe
la educação e pelas 
organizações popu
lares - são fatos 
comuns de cada dia. 
As mortes mais bru
tais, as torturas ou 
mutilações, as viola
ções, a destruição de 
plantações, casas, es
colas, cooperativas ... 

"Devemos romper o 
bloqueio da mentira 
e do silêncio" 

fazem sofrer todo o povo. Em 
poucos meses, quase 400 escolas 
fecharam. Calcula-se que o núme
ro dos mortos nicaraguenses, ví
timas de toda essa agress[o, so
me 12 mil. Os contra-revolucio
nários (ex-guardas somozistas e 
parentes seus, mercenários, cam
poneses sequestrados) normal
mente atuam drogados". 

Ao finalizar sua carta, cfom 
Pedro pede a todos "uma efetiva 
solidariedade com a Nicarágua e 
com a América Central. Deve
mos romper o bloqueio da men
tira e do silêncio. Que corra a de
núncia, que corra o anúncio: o 
sangue pobre generoso dos nos
sos irmãos centro-americanos de
ve cair em nossos corações". • 
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Notas de Cultura 
PERU: 
ALTOS INDICES DE 
EVASÃ_O ESCOLAR 

As crianças peruanas das ca
madas niais pobres da população 
muitas vezes repetem o ano esco
lar e até abandonam os estudos 
por volta do terceiro ou quarto 
ano, quando começam a traba
lhar para ajudar seus pais. t co
mum ver-se em Lima meninos 
com uniformes escolares limpan
do automóveis, engraxando sapa
tos ou vendendo doces. 

A constatação é do professor 
Dagoberto Pérez, do Colégio Na
cional "Labarthe", da capital, as
sinalando que "muitas dessas 
crianças trabalham durante meio 
dia e depois assistem às aulas 
cansadas, com fome e grande 
tensão emocional, porque se não 
tiverem conseguido o necessário 
podem receber repreensões dos 
pais". 

Segundo dados estatísticos do 
Ministério da Educação do Peru, 
a repetição de ano e o abandono 
das escolas atingiram a mais de 
22% dos alunos matriculados du
rante os 10 últimos anos. Dos 
quase 31 milhões de estudantes 
inscritos a nível nacional no p~ 
ríodo acima, 6 milhões 890 mil 
e 400 não terminaram seu ciclo 
educacional normal. Cerca de 2 
milhões 689 mil e 400 abando
naram as aulas, e 4 milhões e 
201 mil foram reprovados. 

Para os especialistas em edu
cação, essas percentagens repr~ 
sentam um grave problema, além 
de gerarem um excesso nos gas
tos educacionais, porque os alu
nos não completam seus estudos 
dentro dos períodos mi'nimos es
tabelecidos (.para o primário, en
tre seis e 11 anos de idade, e 
para o secundário, de 12 a 16 
anos). 

De acordo ainda com o mes
mo estudo do Ministério da Edu
cação,_ esse problema é determi-
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nado, em grande parte, pelo bai
xo poder aquisitivo do povo e, 
também, pelas migrações de fa
mílias camponesas para a cidade. 
Nesse sentido, o professor Dago
berto Pérez afirma que "nosso 
sistema educacional não leva esse 
fenômeno em consideração. A 
criança que vem de uma zona ru
ral, com outra cultura e acostu
mada a um outro ambiente, so
fre uma espécie de choque ao 
entrar em contato com a vida 
urbana". Michel Tovar 

•NUNCA MAIS": 
BEST SEI.LER NA ARGENTINA 

O livro mais vendido na Ar
gentina, ano passado, foi "Nunca 
Mais", da Comissão Nacional so
bre o Desaparecimento de Pes
soas ( Conadep), presidida pelo 
escritor Ernesto Sábato. A publi
cação vendeu 190 mil exempla
res em nove edições da Editorial 
Universitária de Buenos Aires e a 
renda será destinada a entidades 
de direitos humanos, segundo 
decisão do diretório dessa em
presa estatal, dirigida pelo críti
co literário Luis Gregorich. 

· "Nunca Mais" é vma compi
lação de milhares de denúncias 
e informações sobre violações 
dos direitos humanos, cometidas 
durante os regimes militares 
(1976/83). Outro livro docu
mentário "Malvinas, a Tramas~ 
ereta", foi o segundo mais vendi
do, com 170 mil exemplares em 
1 O edições, e deu a seus autores, 
três jornalistas do matutino 
C/arín de Buenos Aires, um 
prêmio literário na Espanha. 

O livro aborda a ocupação mi
litar por tropas argentinas das 
ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, 
e a guerra com a Inglaterra (abril
junho/82), através da reconsti
tuição de dados manejados pelo 
jornal e que não puderam ser pu
blicados em razão da censura ofi
cial. 

Outro livro de grande sucesso, 
que combina a ficção com da
dos reais, é "A Novela de Perón", 
do argentino Tomas Eloy Martí
nez, que o escreveu nos Estados 
Unidos, aproveitando uma bolsa 
de estudos. 

Também o livro do brasileiro 
Frei Beto, "Fidel e a Religião" 
vem despertando a atenção dos 
leitores argentinos. 

ORIGENS AFRICANAS 
NA'-'BTE.POPULAR MEXICANA 

A coordenadora de Programa
ção e Produção do Departamen
to de Dança da Universidade Na
cional Autônoma do México 
afirmou reconhecer alguns pon
tos comuns entre a arte popular 
e tradicional de seu país e certos 
aspectos do folclore africano que 
sofreram influências em Cuba. 

Rosario Manzanos disse que 
essa constatação pode ser obser
vada em estados como Oaxaca e 
Guerrero, onde a influência de 
origem Yoruba aparece no canto 
e na dança. "Como se sabe - d~ 
clarou a pesquisadora - a popu
lação negra que chegou ao Méxi
co veio de Cuba e esse fato expli
ca a presença de determinados 
traços comuns nas culturas das 
regiões citadas". 

Ela ex plicou que essa imigra
ção foi minoritária e sua influên
cia no México não foi muito sig
nificativa já que o país era "o 
centro de uma das civilizações 
indígenas mais desenvolvidas e 
ricas do continente". 

Rosario Manzanos revelou, 
ainda, que no México o folclore 
é preservado pelo povo. "Feliz
mente - disse - ainda existem 
alguns lugares onde a população 
indígena·não permite o acesso de 
forasteiros". Como exemplo, ci
tou San Juan de Chamula, no es
tado de Chiapas, onde existe 
uma igreja em que os santos es-



tão colocados em um canto co
mo castigo "por terem deixado 
queimar a antiga sede do tem
plo". "Por sorte, preservamos 
nossas tradições, apesar de toda 
a infiltração cultural imposta pe
los Estados Unidos", afirmou a 
pesquisadora. 

ISABEL ALLENDE DENUNCIA EM 
LIVRO CRIMES DE PINOCHET 

Traduzido para o francês, foi 
lançado em Paris De Amor y de 
Sombra o segundo livro da es
critora chilena Isabel Allende, 
sobrinha do ex-presidente Sal
vador Allende. Nesse romance 
a escritora relata a história de 
uma família camponesa de seu 
país, cujos homens foram assas
sinados pelo regime militar pou
co depois do golpe de 1973. 

A obra, que já é um best-seller 
na capital francesa, conta que, 
"em 1973, a polícia chilena as
sassinou cinco membros de uma 
mesma família, procurados du
rante cinco anos pelas esposas, 
mães e irmãs, até que, em 1978, 
a igreja abriu uma mina abando
nada onde foram encontrados 
os cinco corpos". 

Isabel Allende relata que "a 
família Maureira viveu uma tra
gédia grega durante cinco anos e 
eu fui vendo todas essas pessoas 
em meus sonhos durante os dois 
anos em que me dediquei a reu
nir a maior quantidade possível 
de material para escrever o livro': 

A escritora presta uma home· 
nagem "às mulheres que procu
raram esses homens, encontrados 
no fundo da mina, a todos os 
que tiveram a coragem de denun
ciar o fato e a essa gente capaz 
de ajudar os outros, em meio a 
um regime de terror como é a 
ditadura chilena. Isso representa 
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muito amor". No livro, Isabel 
Allende incluiu numerosos teste
munhos de pessoas que foram 
vítimas de torturas nesses 12 
anos e meio de governo do gene
ral Augusto Pinochet. 

PRIMEIRO DE MAIO DA DANÇA 

As companhias independentes 
de dança do Rio de Janeiro estão 
promovendo, para o dia 29 de 
abril, no teatro Villa Lobos, um 
ato de protesto por meio do qual 
pretendem tornar públicas as di
ficuldades que enfrentam para 
realizar seu trabalho artístico. Os 
grupos reivindicam das autorida· 
des culturais um espaço especí
fico para a apresentação de espe
táculos de dança, a elaboração 
de um calendirio de atividades 
que mantenha ocupadas as com· 
panhias e a dotação de verbas. 
Os bailarinos e coreógrafos inde
pendentes, cujo trabalho é origi
nal e de sua própria criação, re· 
cebem apenas uma irrisória ajuda 
do Instituto Nacional das Artes 
Cênicas (lnacen), enquanto as 
grandes companhias de balé, que 
só apresentam remontagens (Gi
selle, O Quebra-Nozes etc.), são 
apoiadas por órgãos oficiais, 
como a Funarj. No ato, deno
minado Primeiro de Maio da 
Dança, se apresentarão 17 gru
pos independentes: Balé do Ter
ceiro Mundo, Lurdes Bastos Cia 
de Dança, Dança Câmara Rio, Va
cilou Dançou, Grupo de Artes llê
Ofé, Balé Contemporâneo do 
Rio de Janeiro, Grupo Safi, Syl
vio Dufrayer Cia. de Dança, Olo· 
run Babamin, Bandança, Andan
ças, Balé Oficina, Afro Danç'art, 
Coringa, Nós ·na Dança, Teatro 
de Danças Jonas Balbechi, Ato· 
res e Bailarinos. 

ENSINO DE LÍNGUAS 
NACIONAIS MOÇAMBICANAS 

A Universidade Eduardo 
Mondlane de Maputo iniciou, em 
fase experimental, o ensino do 
tsonga, 1 íngua nacional falada 
por cerca de 12% da população. 
O tsonga é o segundo idioma do 
país, depois do macua, falado 
por 40% dos moçambicanos. 

A priorização do tsonga, lín
gua materna do presidente Sa
mora Machel (que domina quase 
todos os idiomas do país) sobre 
as restantes I ínguas nacionais foi 
determinada por ser a mais do· 
cumentada, além de dispor de 
um professor já licenciado pela 
U11iversidade Eduardo Mondlane. 

O Núcleo de Estudo das Lín
guas Moçambicanas (Nelimol. 
formado na Faculdade de Letras 
Modernas, será dedicado futura· 
mente ã licenciatura nas quatro 
principais línguas banto de Mo
çambique: macua, tsonga, shona 
e nyanja-sena, faladas respecti
vamente no norte, sul e centro 
da República Popular de Moçam
bique. 

O projeto conta com o apoio 
da Unesco, estando programado 
um próximo seminário sobre a 
matéria, com a participação de 
setores da igreja, educação, agri
cultura, informação e cultura de 
Moçambique. 
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Comunicacão . 

Visão do Sul para 
, 

OS SUIÇOS 
A abordagem de temas sob o ponto de vista 
do Terceiro Mundo num programa da Corporação 
de Radiodifusão Suíça provoca resistência em 
grupos conservadores e racistas 

O programa Visão do Sul, pro
duzido pela Rádio DRS, per· 

tencente à Corporação de Radio
difusão Suíça, é uma experiência 
inédita na área da comunicação 
que pretende divulgar fatos do 
Terceiro Mundo entre os ouvin
tes de um país desenvolvido. Uti
lizando uma rede de jornalistas 
da África, Ásia e América Latina, 
Vis:ro do Sul estabelece contatos 
diretos com os habitantes do Ter
ceiro Mundo a fim de transmitir 
suas experiências e opiniões. 

O programa se propõe a coIIr 
plementar a informação dos 
meios de comunicação suíços 

mais tradicionais, dando o pon
to de vista do Terceiro Mundo 
sobre o relacionamento Norte
Sul. Os responsáveis por Vis:ro 
do Sul acham positivos os resul
tados do projeto - que entrou 
no ar em 25 de agosto de 1985 -
mas não deixam de indicar a re
sistência que ele provoca em al
guns setores conservadores, in
clusive com o aparecimento de 
manifestações racistas. 

Os conteúdos e o público 

Os acontecimentos do Ter
ceiro Mundo estl'o se tomando 

cada vez mais importantes para 
a realidade econômica, social e 
política dos países industrializa
dos em geral e da Suíça em par
ticular. Vis:ro do Sul pretende 
tomar compreensíveis e acessí
veis os avanços econômicos, so
ciais e culturais das nações sub
desenvolvidas, explicando as 
causas de suas atuais dificulda
des e suas relações com o exte
rior e evidenciando a dependên
cia recíproca que existe entre 
os dois hemisférios. 

Entre os temas abordados 
por Vis3'o do Sul se acham: 

- causas e efeitos do endivi
damento do Terceiro Mundo; 

- consequências das exporta
ções, investimentos e ajuda eco
nômica dos países industrializa
dos sobre o desenvolvimento 
econômico e social dos países 
do Terceiro Mundo; 

- iniciativas dos habitantes 
do Terceiro Mundo para a solu
ção de seus problemas e a busca 
de possibilidades de desenvolvi
mento autônomo; 

- instantâneos da realidade 
cotidiana do Terceiro Mundo, 
focalizando famílias, bairros, po· 
voados etc .. 

O programa trabalha com ci
dadlros suíços que colaboram em 
projetos de desenvolvimento no 
Terceiro Mundo e trata das rela
ções entre suíços e não-europeus. 
A prioridade de Vis:ro do Sul, 
porém, é a apresentação dos fa
tos sob a ótica do Terceiro Mun
do, obtida a partir de profissio
nais oriundos dessa região. 

A emiss:ro é dirigida em pri
meiro lugar ao ouvinte médio e 
não necessariamente aos conhe
cedores da problemática do mun
do subdesenvolvido, utilizando 
uma linguagem clara e compreen
sível. Dessa forma, o ouvinte tem 

• 



a possibilidade de informar-se de 
maneira imparcial sobre os acon
tecimentos e mudanças mais im
portantes registrados nessa área. 

O primeiro balanço 

Ao completar quatro meses 
de transmissrro , no final de 1985, 
os responsáveis por Visffo do Sul 
fizemm um balanço positivo da 
acolhida do programa pela im
prensa e entre os ouvintes suí
ços. Desde o começo percebe
ram, contudo, que havia uma 
campanha hostil por parte de se
tores da direita, que atacavam o 
programa por abrir um canal a 
"todo tipo de grupos de pressrro 
extremistas do Terceiro Mundo". 

Esta reação não surpreendeu 
a; organizadores do programa, 
que sabiam da alta sensibilidade 

existente nos meios políticos suí
ços em relação aos temas do Ter
ceiro Mundo. As crescentes mani
festações de conservadorismo e 
inclusive de racismo, causadas 
em parte pelo aumento do nú
mero de n[o-europeus que pro
curam asilo no país, traduzi
ram-se em fortes pressões con
tra Visrro do Sul. 

Embora a Corporação de Ra
diodifusrro Suíça seja um orga
nismo público independente, si
milar à BBC de Londres, cujos 
recursos provêm diretamente dos 
ouvintes, uma consequência des
sas pressões foi a mudança de 
horário do programa. Visão do 
Sul era transmitido inicialmente 
aos sábados ao meio-dia, um ho
rário de grande audiência, e ago
ra foi passado para os domingos, 
nas primeiras horas da tarde. 

Notas de Comunicação 
INFORMAR COM UMA 
PERSPECTIVA NACIONAL 

Jornalistas dos nove Estados 
m·embros da SADCC apelaram 
aos governos dos respectivos paí
ses para que adotem "perspec
tivas nacionais" na informação 
que veiculam, com o objetivo de 
contrabalançar a propaganda per· 
niciosa do regime racista de 
Pretória, durante um seminário 
sobre o papel dos meios de co· 
municação de massa no processo 
de reconstrução nacional, que 
ocorreu em Gaberones, em feve
reiro passado. 

Os trinta e cinco jornalistas 
de Angola, Moçambique, Botsua· 
na, Tanzânia, Zâmbia, Lesoto, 
Zimbábue, Malaui e Suazi lân· 
dia, consideraram vital "denun
ciar os grupos terroristas que 
atuam em alguns países da re· 
gião e que têm sido apresentados 
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como movimentos de oposição, 
quando não são mais que instru
mentos a serviço do regime sul
africano". 

Entretanto, Peter Mwaura, 
membro da direção da Agência 
Noticiosa Pan·Atricana (Panal, 
apelou no sentido de se pôr fim 
ao domínio informativo do Oci
dente nos Estados africanos e 
demais países em vias de de· 
senvolvimento. Peter Mwaura, 
que participou do seminário, 
revelou que os principais temas 
abordados pelos corresponden· 
tes ocidentais na África são ca
lamidades, golpes de Estado e 
corrupção, ignorando as infor· 
mações sobre realizações sócio
econômicas e problemas atuais 
no desenvolvimento dos paí
ses, sendo . um dos objetivos 
fundamentais da Pana a divul
gação de informação alternati
va, baseada na verdade da evo-

Ao mesmo tempo, nos países 
europeus, intensificaram-se as 
pressões políticas para privatizar 
a rádio e a televisão. Os respon
sáveis pela rádio DRS esperam 
para o futuro a forte concorrên
cia das estações priv-.idas no que 
diz respeito aos recursos finan
ceiros e aos ouvintes. Na Suíça, 
as estações de rádio priv-.idas já 
têm um ano de existência. 

Visrro do Sul, entretanto, en
cara o futuro com otimismo. 
"Suedsicht continuará em 1986", 
afirmam os seus organizadores, 
mostrando aos ouvintes a reali
dade do Terceiro Mundo, em 
seus aspectos mais mutáveis e 
provocantes, numa tentativa de 
eliminar os clichês que gemlmen
te existem entre os europeus so
bre essa parte do mundo. • 

V.B. 

lução dos acontecimentos no 
continente. 

DESENHOS ANIMADOS 
INCENTIVAM O CONSUMO 

Os desenhos animados exi
bidos pela televisão chilena pro· 
duzem a maior fonte de consu
midores da indústria transna· 
cional de brinquedos. Os perso
nagens de Os Donos do Univer
so, que atuam na série He-Man, 
comercializada no país pela em
presa norte-americana Mattelss, 
tomaram conta, em apenas três 
meses, do mercado infantil chi
leno. 

As preferências das crianças 
estão centralizadas na figura do 
principal protagonista e do seu 
1n1m1go Ske/etor, juntamente 
com o caríssimo castelo Grays
ku/1. Além disso, milhares de ou-
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tras mercadorias foram lançadas 
ao consumo depois que um ca
nal de televisão de Santiago in
cluiu os capítulos da série na 
programação dominical . 

Dados recentes mostram que 
metade das crianças chilenas 
pertencem a famílias que pos
suem renda inferior ao míni
mo de sobrevivência, levando
se em conta que a cesta bási
ca de alimentação familiar cus
ta por mês 75 dólares. 

Um estudo realizado pelo 
Centro dé Pesquisa e Expres
são Cultural e Artística (Cene
cal). de Santiago de Chile, con· 
cluiu que "dentro da indústria 
cultural infantil transnacional , 
a transmissão de desenhos ani
mados pela televisão constitui 
a maior, mais ampla e profunda 
mensagem de penetração social". 

De acordo com esse estudo, 
os cartoons se diversificam em 
duas fases produtivas: "Na pri
meira se avalia o êxito comer
cial do produto em determina
do meio de comunicação e o 
grau de risco econômico corres
pondente. Na segunda fase se 
multiplica a mercadoria, sob 
diferentes formas, utilizando 
também os diversos meios de 
comunicação" e esgotando até a 
última gota as possibilidades 
econômicas do produto". 

Os desenhos animados - con
clui o estudo - chegam a ser o 
maior estímulo socializado ex
tra-formal recebido pelas crian
ças. E como eles têm sua ori
gem numa cultura transnacio
nal, a própria criança se trans
nacional iza, ao ser transporta
da ao lugar da produção e 
emissão do programa, ou seja, 
na maioria dos casos, aos Es
tados Unidos. 
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BOLIVIA: SEMINÁRIO DEBATE 
INFLUENCIA EXTERNA 
NA TELEVISÃO 

A excessiva carga de progra
mas estrangeiros nos canais de 
televisão, a falta de uma legisla
ção explícita e coerente que re· 
guie seu funcionamento, assim 
como a urgente necessidade do 
estabelecimento de uma pol íti· 
ca nacional para a TV que 
oriente sua ação a serviço da 
comunidade, foram os temas 
centrais abordados no Primei
ro Seminário Nacional sobre 
Política de Comunicação, Metas 
e Perspectivas da Televisão na 
Bolívia. 

Com a participação de di
retores de emissoras, comunica
dores sociais, representantes do 
governo e especialistas, o en
contro foi promovido pelo Mi
nistério de Informações, pela 
Câmara dos Deputados e pela 
Universidade Católica Bolivia
na. A tônica central - tanto 
nas exposições como no tra
balho das comissões - foi a 
ausência de uma política na
cional na área da televisão e 
suas consequências, manifes
tada3 no indiscriminado e a
nárquico surgimento de canais 
privados. 

Segundo os expositores, esses 
canais são, em sua grande maio
ria, estações encarregadas basi
camente da reprodução não-se
letiva de programas alheios à 
realidade do país e que são cap
tados via satélite sem qualquer 
custo para seus. concessionários. 
"A pirataria (a captação de si
nais de satélite por meio de an
tenas parabólicas, sem autoriza
ção das estações de televisão 
estrangeiras, nem das entidades 

nacionais competentes) está li
gada à lógica comercial de obter 
o máximo lucro, que norteia 
o atual funcionamento dos ca
nais privados de televisão", de
clarou Raúl Garafulic, presidente 
da Unitele, entidade que congre
ga os canais privados. Para ele, a 
educação e a promoção da cultu
ra nacional estariam reservadas 
aos canais universitários e esta
tal. 

Apesar dessa posição, para a 
maioria dos participantes do se
minário as conclusões do encon
tro devem ser tomadas efetiva
mente pelo Estado com o obje
tivo de elaborar uma política 
nacional de comunicação e nor
mas que regulem o funcio
namento da Jelevisão no país, 
tomando por base, por sua se
riedade e magnitude, a contri
buição apresentada ao seminá
rio pelo Ministério das Infor
mações. 

O documento de conclusões 
do seminário recomenda, ainda, 
que, enquanto o Estado elabo
ra uma política geral do setor, 
sejam suspensas as concessões 
de novas licenças e que se in
vestiguem os processos de cria
ção de estações de televisão li 
gadas a grupos ou pessoas en
volvidas com o narcotráfico e 
atividades i I ícitas. • 

Gridvia Kuncar 



Uma das mais estranhas 
e pouco conhecidas 
organizações da extrema 
direita internacional reúne 
entre seus quadros nazistas 
confessos, magnatas 
norte-americanos, agentes 
da CIA, membros da Santa Sé 

A
Soberana Ordem Militar e Hospitaleira de 
São João de Jerusalém de Rodes e Malta, 
conhecida também como Soberana Ordem 

Militar de Malta (SMOM), é uma organização jurí
dica, política e historicamente única no mundo de 
hoje. 

Representando inicialmente _ os segmentos mais 
poderosos e reacionários da aristocracia européia, 
a SMOM, durante quase um milênio, a contar das 
primeiras cruzadas do século 12, vem organizan-



;; pagens próprias de ritos feudais - implica adotar 
} uma determinada ideologia de castas e classes: 
~ seus membros ficam sociológica e psicologicamen
i te predispostos a funcionar como "tropas de cho
il:: que ' das forças reacionárias católicas. Tem sido 

do, financiando e dirigindo operações militares 
contra Estados e idéias considerados ameaçadores 
ao poderio da Ordem. É muito provável que os vá
rios milhares de cavaleiros da SMOM, principal
mente na Europa e nas Américas, constituam os 
mais poderosos e reacionários membros de toda e 
qualquer organização do mundo contemporâneo. 

Embora seja urna organização exclusivamente 
católica, a SMOM, no decorrer do século 20, pre
miou generosamente vários extremistas não-cató
licos que com ela colaboraram em sua atual cru
zada contra as forças progressistas do Ocidente, 
movimentos de libertação nacional e países socia
listas. 

Para ser investido cavaleiro, o indivíduo deve 
não só descender de linhagem rica e aristocrática, 
como também ter urna visão de mundo .compatí
vel com a "mentalidade de cruzados" desses 
"monges guerreiros". Participar da SMOM - in
clusive de suas cerimônias de iniciação, com rou-
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este precisamente o papel histórico desempenhado 
pelos cavaleiros nas guerras contra o Islã, contra a 
"heresia' protestante e contra o "império do mal" 
que é como chamam a União Soviética. 

A direita católica e os cavaleiros de Malta 
desempenharam um papel crucial na ascensão de 
Hitler ao poder e no lançamento da Cruzada do 
Século 20 do Terceiro Reich. 

A influência da SMOM na Alemanha sobrevi
veu intacta à 2!1 guerra mundial. Em 17 de no
vembro de 1948 a SMOM concedeu uma de suas 
mais altas homarias, a Grã-Cruz do Mérito, a 
Reinhard Gehlen, chefe da espionagem nazista 
no front soviético. Posteriormente, Gehlen foi 
nomeado pelos americanos primeiro chefe da 
organização equivalente à CIA na República 
Federal da Alemanha, a Bundesnachtrichtdienst 
(BND, ou serviço secreto federal), subordinada 
ao chanceler Adenauer, um devotado católico 
condecorado pessoalmente com a Grã-Cruz Magis
tral pelo príncipe Oligi, grão-mestre da SMOM. 

Após a nomeaç:ro do cavaleiro de Malta William 
Casey como chefe da CIA e de outro cavaleiro, 
James Buckléy, para dirigir a propaganda norte
americana contra a Europa Oriental na Rádio 
Europa Livre/Rádio Liberdade, chamou a atença:o 
de vários historiadores o fato do presidente Rea
gan, no ver[o de 1982, ter convocado uma "cru-
zada" contra o "império do mal" no leste europeu. 

Além de Casey e de James Buckley, os atuais 
membros da Ordem - ou cavaleiros, como são 
chamados à maneira feudal - têm entre seus mem
bros Lee Iacocca, John McCone, William Buckley, 
Alexander Haig, Alexandre de Marenches (chefe da 
inteligência francesa durante o governo de Giscard 
d'Estaing, sendo este último também cavaleiro 
da SMOM), Otto von Hapsburg e vários líderes 
da fascista loja maçônica P-2 italiana. Embora a 
organização conte com financiamento relativa
mente modesto, seu poder de influência é amplia
do pela presença de cavaleiros em posições de des
taque em outras estruturas privadas e estatais 
em todo o mundo. 

O presidente da American Eastem Association 
da SMOM é J. Peter Grace, presidente da W. R. 
Grace Company, figura central da operação Paper
clip, responsável pela transferência de cientistas 
nazistas para os Estados Unidos. (Ver quadro) 



f dente em 1113 pelo papa Pascoal 29, recebendo 
r permisstro para eleger o seu próprio grão-mestre. 
~ Pouco depois, passou a participar militarmente das 
~ cruzadas, juntamente com os cavaleiros Templários 
u.: e Teutônicos. Graças aos seus bem-sucedidos esfor-

ços no sentido de recrutar membros junto à aristo
cracia européia, a Ordem de S[o Jorro logo passou 
a controlar extensos territórios em todo o conti
nente, anexando aqueles que anteriormente per
tenciam à Ordem dos Cavaleiros Templários, a qual 
ajudou a esmagJr nas duas primeiras décadas do 
século 14, mandando queimar vivos os seus líde
res acusados de heresia. 

Em 1187, a Ordem foi expulsa militarmente de 
Jerusalém por Saladino. Os cavaleiros viram-se for
çados a fugir sucessivamente para Acra, Chipre 
(1291) e finalmente para Rodes (1310), onde sub
jugaram a população local e estabeleceram uma di-

A placa da sede da SMOM m~tra sua imunidade tadura militar, conquistando pela primeira vez so-

berania territorial. Em 1522, foram derrotados pe-
A diplomacia soberana da SMOM las forças do sult[o Suleirnan, integradas por 200 

mil soldados e 250 navios, após um cerco que du-
Como o nome indica, a SMOM é, ao mesmo rou seis meses. Em 1530, sob a gesfilo do gr[o-mes

tempo, uma organizaç[o "soberana" e historica- tre Villiers de l' lsle-Adam, os cavaleiros estabelece
mente "militar" . Sua sede, que ocupa um edifício ram seu quartel-general na ilha de Malta, que lhes 
quadrado com o número 68 na Via Condotti, em havia sido doada por Carlos 5<?. 
Roma, tem o status jurídico de extraterritorialida-
de concedido às embaixadas de Estados soberanos. Na foto, sentado, o Grão-Mestre Angelo de Mojana, de 
A polícia italiana n[o tem acesso a suas dependên- .,. Colônia, ladeado por outr~ dois membros da Ordem 

cias. A Ordem emite seus próprios selos e mantém 1 
relações diplomáticas com numerosos países, inclu- ~ 
sive com troca de embaixadores. ~ 

Em 13 de novembro de 1951 o presidente ita
liano Alcide de Gasperi reconheceu a soberania di
plomática da SMOM, embora se abstivesse da troca 
formal ·de enviados diplomáticos. A 11 de janeiro 
de 1983 o Daily News, de Nova Iorque, anunciava 
que o Vaticano e a Ordem dos Cavaleiros de Malta, 
os menores Estados soberanos do mundo, concor
davam em estabelecer relações diplomáticas plenas. 
Por coincidência, o embaixador do presidente Rea
gan no Vaticano, William Wilson, é também cava
leiro de Malta. 

Em 5 de setemlro de 1984, o ministro francês 
das Relações Exteriores, Claude Cheysson, assinou 
um protocolo formal com a SMOM referente a vá
rios projetos de cooperaç[o, incluindo "ajuda a ví
tirnas de conflitos". 

Antecedentes históricos 

Já instalada por ocasi[o da primeira cruzada de 
1099, a Ordem de Siro Jo[o foi declarada indepen-
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A Associação Americana da SMOM 
Na Europa, o direito de pertencer à SMOM ti

nha sido tradicionalmente limitado àqueles que 
descendessem comprovadamente de V'.írias gera
ções de sangue azul. Nrro obstante, numa conces
s.ro ao ascendente poder político, econômico e mi
litar dos Estados Unidos, a SMOM concordou, em 
1927,"em incorporar uma a~ociaçtro nacional ame
ricana cujos membros n[o seriam obrigados a com
provar nobreza. 
-- Em 1941, o cardeal Francis Spellrnan constava 
como "grrro--protetor" e "conselheiro espiritual" 
da Ordem, sendo John J. Rasko b seu tesoureiro. 
Nessa época, eram memlxos Jol:µl Farrell, ent:ro 
presidente da U. S. Steel, Joseph P. Grace e John D. 
Ryan. Em 1934, Raskob, inspirado pela Ooix de 
Feu. fascista da França e em cumplicidade com 
John Davis, do Morgan Bank, tomou-se o principal 
financiador de uma conspiração para organizar um 
golpe fascista nos Estados Unidos. O plano fracas
sou porque o general Smedley Butler, escolhido 
para leV'Jr adiante o projeto, preferiu denunciá-lo. 

A conexão ítalo-americana 

De 1932 até 1938, Myron Charles Taylor foi o 
presidente da diretoria da U. S. Steel. Em 1939 tor-

J. Peter Grace 
e o Projeto Papercllp 

O No dia 16 de janeiro de 1980, a emissora 
norte-americana ABC. TV levou ao ar um no

ticiário especial intitulado "Fugindo da justiça: 
criminosos de guerra nazistas nos EUA", revelan
do o papel desempenhado por J. Peter Grace no 
projeto Paperclip. A gravação do programa, que 
a ABC-TV pôde fornecer aos interessados, diz en
tre outras coisas que "desde o término da 2~ guer
ra mundial, o projeto Paperclip foi responsável 
pela ida aos Estados Unidos de mais de 900 cien
tistas alemães em meados da década de 1950. 
( ... ) O químico Otto Ambros era diretor da co
nhecida companhia I.G. Farben, fornecedora de 
gasolina e borracha para o esforço de guerra de 
Hitler. Ambros supervisionou a construção da 
fábrica da Farben na cidade polonesa de Aus-
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nou-se o enviado norte-americano junto ao papa 
Pio 12, cargo em que se manteve até 1950. Nesse 
período, segundo Anthony Cave Brown, o 
chefe da OSS, William Donovan, estabeleceu uma 
conexrro secreta de espionagem com o Vaticano, 
que passou a funcionar a partir de 1941, quando 
ele conseguiu transferir de Lisboa para Nova Ior
que o padre dominicano Felix A. Morlion, que ha
via fundado ''um anti-Cornintern católico europeu" 
denominado Pro Deo. Durante toda a guerra, Do-
novan financiou o serviço Pro Deo de Morlion e, 
em junho de 1944, "despendeu grande soma de di
nheiro, tempo e esforços p~a transportar Morlion 
de NoV'c1 Yorque e instalá-lo na Santa Sé." 

Mais tarde, Morlion tornou-se figura de desta
que no serviço de inteligência do Vaticano, traba
lhando em estreito contato com Giovanni Battista 
Montini, o futuro papa Paulo 6Ç>. 

Com o grão-protetor norte-americano da SMOM 
já em contato com o Vaticano e Allen Dulles ocu
padíssimo em negociar com os nazistas na Suíça, 
os sol<hdos norte-americanos entraram em 
Roma no dia 4 cie junho de 1944. A 7 de julho, 
o general Mark Clark foi sagrado cavaleiro grã· 
cruz da SMOM. 

Segundo o jornalista inglês Stuart Christie, "no 
dia 25 de abril (três dias antes da capitulação das 

chwitz. O campo de concentração de Auschwitz 
fornecia mão-de-obra abundante e barata à 
fábrica da I.G. Farben. ( ... ) Durante os julga
mentos de Nuremberg, a promotoria denunciou 
que mais de cem pessoas morriam diariamente 
de exaustão na fábrica da I.G. Farben. ( ... ) Ot
to Ambros foi condenado a oito anos de prisão 
por assassínio em ~ e prática da escravidão. 
Mas, mesmo enquanto estava sendo julgado em 
Nuremberg, Ambros estava na lista dos recruta
dores americanos do projeto Paperclip. Sua sen
tença foi comutada depois de cumpridos apenas 
três anos por funcionários americanos na Alema
nha e seu pedido de entrada nos Estados Unidos 
confotl com a ajuda de J. Peter Grace, presidente 
da W. R. Grace, uma das maiores fábricas norte
americanas de produtos químicos ( ... )." Um do
cumento interno do Departamento de Estado 
norte-americano narra como J. Peter Grace aju
dou Otto Ambros em seus esforços no sentido 
de chegar aos Estados Unidos. Num memorando 
endereçado ao embaixador norte-americano na 
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forças alemãs na Itália), o almirante Ellery Stone, 
procônsul dos EUA na Itália ocupada, ordenou a 
James Angleton que protegesse o príncipe Valerio 
Borghese de uma possível prisão pelos comitês 
da Resistência, que o haviam condenado à morte 
por crimes de guerra. ( ... ) Stone é amigo íntimo 
da família Borghese ". Só se voltou a ouvir falar 
em Borghese por ocasillo do 299 aniversário do 
ataque japonês a Pearl Harbor. 

Entre as personalidades norte-americanas agra
ciadas com altas honrarias da SMOM estiro as 
seguintes: 

• O enviado do presidente Harry Truman ao 
Vaticano, Myron C. Taylor, que recebeu a Gran 
Croce al Merito con Placca, no dia 23 de maio de 
1945. 

• Em 12 de junho de 1945, o almirante Ellery 
W. Stone recebeu a Croce al Merito di Prima Oas
se con Corona, da SMOM. 

• Em 27 de dezembro de 1946, James Angle
ton recebeu a Croce al Merito Seconda Qasse da 
Ordem, juntamente com George Raymond Rocca. 
Rocca veio a ser depois o vice-diretor da Divisão 
de contra-espionagem da CIA e atuou como ele
mento de ligaçllo 'entre a Comissão Warren e a 
CIA após o assassinato de John F. Kennedy 
(ver quadro). 

Alemanha, Grace reconhece que Ambros era um 
criminoso de guerra, mas acrescenta que, durante 
os anos em que manteve contato com ele ( ... ) 
"aprendemos a ter grande admiração, não só por 
sua capacidade, mas, o que é mais importante, 
por seu caráter em termos de fidelidade e inte
gridade". Atualmente, 0tto Ambros atua como 
consultor para a W. R. Grace & Company e reside 
em Mannheim, na Alemanha. Recentemente en
trevistado por telefone, Ambros d~: "Gosto de 
estar trabalhando novamente como químico( ... ) 
mas o curioso é que agora estou ajudando os ame
ricanos." 

Em junho de 1981, atendendo principalmente 
aos apelos de um pesquisador de crimes de guer
ra, o famoso Charles Allen, a Yeshiva University 
cancelou um banquete que iria ser oferecido em 
homenagem a Grace, cujo convite custava 150 
dólares. 

Quando a República Federal da Alemanha foi 
sacudida pela escandalosa notícia de que a com
panhia Flick pagara vultosas somas a diversos po-
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f:nquanto Allen Dulles (foto) negociava com os nazistas, 
os soldados norte-americanos entravam em Roma 

Segundo documentos secretos depois divulga
dos pelo Departamento de Estado dos Estados 
Unidos, o Vaticano, preparando-se para as elei
ções previstas para 18 de abril, criou em feverei
ro de 1948 umas organizações chamadas comitês 
cívicos, lideradas por Luigi Gedda, médico de Tu-

líticos e partidos, ficou-se sabendo também que 
a Flick havia burlado o fisco e utilizado o dinhei
ro para investir milhões de dólares na W. R. Gra
ce & Company, da qual se tornou importante 
acionista. O próprio Friedrick Karl Flick é mem
bro da diretoria da Grace. Como revelou o New 
Times, de Moscou (em seu número 8, de 1983, 
citando o Der Spiege[), o pai de Friedrick Karl 
tinha fornecido rios de dinheiro aos cofres do 
partido nazista em janeiro de 1933 e, "depois 
que Goering prometeu aos magnatas do Ruhr 
que as eleições de 5 de março seriam as últimas 
daquela década e talvez deste século", Flick pai 
fez uma doação adicional de 200 mil marcos, di
nheiro que foi entregue pessoalmente ao chefe da 
SS, Himmler. Flick pai foi condenado em Nurem
berg a sete anos de prisão pela exploração de tra
balho escravo, espoliação e por ter servido de ins
trumento aos crimes da SS. Para bem encaminhar 
a carreira do filho, o criminoso de guerra conse
guiu um estágio para ele na W. R: Grace pouco 
depois de terminada a 2~ guerra mundi~. 
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rim de 45 anos que era também o líder da Aça:o 
Católica direitista. No dia 17 de março de 1948 
Gedda tornou-se cavaleiro do grlro-priorado da 
Lombardia e Veneza. 

Em 22 de março do mesmo ano, o New York 
Times noticiou que Gedda havia exortado os ca
tólicos americanos a ajudarem financeiramente 
os católicos italianos na luta contra o comunis
mo. Em 5 de abril soube-se que "Myron C. Taylor 
chegou de Madri para uma missão descrita pelos 
círculos católicos como 'importante' e estreita
mente relacionada com as eleições gerais italia
nas". A 13 de abril, o mesmo New York Times 
noticiou que Taylor passaria a encontrar-se com 
o papa semanalmente e que, segundo informações 
recentes, Pio 12 estava "bem mais otimista" 
quanto ao resultado das eleições. Dois dias de
pois, enquanto os militares italianos desfilavam 
em impressionantes paradas e grupos fascistas 
atacavam os militantes de esquerda nas ruas de 
Roma, o correspondente do jornal, C.L. Sulz
berger, descrevia a Ação CatQlica como "armada, 
ativa e dura". 

A CIA financia as atividades da SMOM 

Documentos do Departamento de Estado des
crevem Angleton como "bastante seguro de que 
Gedda pode ser usado com eficiência para promo
ver nossos interesses na Itália, nos setores políti
co, trabalhista e social", afirmando também que 
os ·comitês cívicos receberiam ajuda financeira 
da CIA. Era sabido que o papa se encontrara com 
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Gedda em três ocasiões no mês seguinte às elei
ções. 

Um dos citados por envolvimento . na cons
piraçlfo que pretendia interferir nas eleições de 
18 de abril foi o barão Luigi Parrilli, filho de um 
almirante italiano, que teria trabalhado para a fir
ma americana Kelvinator antes da guerra e era um 
fascista com vastos interesses industriais na Itália. 
Foi eleito cavaleiro de Malta no dia 7 de dezem
bro de 1942 e, em começos de 1945, mantinha 
excelentes contatos com os principais oficiais 
alemães da Schutzstaffel (SS, ou guardas de eli
te) e da Sicherheitsdienst (SD, ou serviço secre
to) no norte da Itália. Em abril de 1945, Parrilli_ 
foi nomeado representante do general da SS 
Karl Wolff junto a Allen Dulles e ao general 
Lemnitzer, dos Estados Unidos, no período em 
que estes dois entravam em negociações secretas 
para recrutar nazistas importantes antes do fim 
da guerra. Houve quem dissesse que Parrilli ti
nha também "concebido um plano para trans
portar ex-nazistas da Alemanha para o Paraguai". 

Em 1949, a SMOM publicou uma listagem ge
ral oficial do grão-magistério, com prefácio assi
na do _por Pio 12, no qual este se referia "às ve
lhas glórias colhidas nos campos de batalha" em 
guerras anteriores. Como dissemos acima, entre os 
únicos quatro agraciados com a Gran Croce al 
Merito con Placca da SMOM, na ocasião, estava 
Reinhard Gehlen, chefe da espionagem de Hitler 
na frente oriental, que recebeu a homenagem a 
1 7 de novembro de 1948. 

Em 1950 foi criado o Comitê Americano para 
Combate ao Bolchevismo. Entre seus curadores es
tavam J. Peter Grace, Charles Edison, William 
Henry Chamberlain, H. J. Heinz 2~, Isaac Don 
Levine e Eugene Lyons. O Comitê (conhecido 
atualmente como Rádio Liberdade), sob a lideran
ça de Frank Wisner, da CIA, fundou inúmeros 
"institutos de pesquisas" de emigrantes, os quais, 
segundo John Loftus, "nada mais eram senão gru
pos de fachada para proteger ex-oficiais da espio
nagem nazista". 

Em 1953, a católica fanática Clare Boothe Luce 
foi nomeada embaixadora dos Estados Unidos em 
Roma e promovida a dama de Malta em 1956. 

Em 1954, com o apoio do cardeal Spellman e 
das maquinações do general Edward G. Lansdale, 
o católico Ngo Dihn Diem tornou-se primeiro
ministro do Vietnã do Sul. 

Em novembro de 1961, o presidente Kennedy 
nomeou John McCone para o cargo de diretor da 
CIA. Em 1963, quando ficou claro que Diem não 
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Apesar da maçonaria se declarar hostil ao Vaticano (foto), as relações deste com as ''loggias" são muito estreitas 

poderia permanecer no poder no Vietnã do Sul, 
McCone comandou o seu assassinato. A listagem 
da SMOM de 1980 inclui McCone como membro 
da Ordem. 

Enquanto McCone comandava a CIA e Angle
ton trabalhava como seu chefe de contra-espio
nagem, outro cavaleiro de Malta de reputação 
fascista - o general italiano Giovanni Di Lorenzo 
- organizou uma tentativa de golpe chamada Pla
no Solo, em 14 de julho de 64. Di Lorenzo ha
via dirigido o serviço secreto, conhecido na época 
como Sifar, tinha sido diretor das carabinieri e 
mais tarde foi deputado pelo partido fascista 
MSI. 

Seis anos e meio depois, na noite de 7 de de
zembro de 1970, o príncipe Borghese, íntimo de 
Angleton, ordenou que Stefano Delle Chiaie 
ocupasse o Ministério do Interior em Roma jun
tamente com 50 de seus companheiros neonazls
tas. Esta tentativa de golpe fascista foi canceia
da no último instante, tendo Borghese. e seu pro
tegido neonazista Stefano Delle Chiaie fugido pa
ra a Espanha, onde eram esperados pelo ex-co
mandante da SS Skorzeny e outros. 

A SMOMeaP-2 

Nonnahnente, a maçonaria se diz hostil ao ca-. 
tolicismo e o Vaticano, por sua vez, já proibiu em 
várias ocasiões o ingresso de católicos às organiza-
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ções maçônicas. Não obstante, em dezembro de 
1969, realizou-se uma reunião fechada e exclusi
va no escritório romano do conde Umberto Or
tolani, embaixador da Ordem de Malta no Uru
guai, considerado "o cérebro" da loja maçônica 
fascista P-2, criada em meados da década de 60. 
Presentes à reunião, além de Ortolani, estavam 
Llcio Gelli, Roberto Calvi e Michele Sindona. 

Gelli tinha lutado a favor de Francisco Fran
co ( o qual era mordomo gr[-cruz da Ordem de 
Malta) ao lado de tropas de Mussolini durante a 
guerra civil espanhola. Foi um dedicado fascista 
durante a 211 guerra mundial e, quando esta termi
nou, foi procurado pelos membros da resistência 
por ter colaborado com os nazistas. Após a guer
ra, adquiriu vastas propriedades na América Lati
na. Era também grão -mestre da P-2. 

Calvi tinha lutado no front oriental durante a 
guerra e recebera condecorações dos nazistas. Por 
ocasilro da reunião de 1969, era alto funcionário 
do Banco Ambrosiano. 

Sindona tornara-se comerciante em 1943 com 
a ajuda de Vito Genovese, cujos contatos com a 
Máfia facilitaram o desembarque das tropas ame
ricanas na Sicília. Já em 1948, Sindona era por
tador de uma carta de apresentaçã'o ao agente 
Montini, da inteligência do Vaticano. Segundo 
o.livro The'Ca,lviAffair, de Larry Gurwin, "um dos 
primeiros passos de Sindona no sentido de apro
ximar-se dos financistas do Vaticano foi dado em 
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A conturbada carreira de 
James Angleton 

e de Roger Pearson 

D Tanto James Jesus Angleton como George 
Raymood Rocca foram forçados a se aposen

tar em dezembro de 1974, depois que Seyrnour 
Hersh revelou que a divisão para a qual Angleton 
trabalhava estivera envolvida em operações ilegais 
nos EUA, conhecidas como "as jóias da família". 

No inverno de 1977-78, Angleton passou a ser 
um dos editores associados do Joumal of Intema
tional Relations, sob a chefia do editor geral Ro
ger Pearson. Outro editor associado era o general 
Robert C. Richardson 3Q; a editora era de John 
Fisher, presidente do Conselho de Segurança dos 
Estados Unidos. 

James Jesus Angleton 
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Pearson é hoje talvez o mais importante conta
to neonazista e propagandista racista dos Estados 
Unidos, tendo antes trabalhado como editor de 
Westem Destiny, de Willis Carto. 

Segundo a revista Replica de janeiro de 1978, 
quando o comitê executivo da Liga Mundial An
ticomunista {LMA) se reuniu nos dias 10 e 11 de 
dezembro de 1977, para planejar sua próxima 
conferência a ser realizada em Washington, "o 
principal orador foi o general Robert C. Richard
son 3!>, que pronunciou brilhante discurso sobre 
o equilíbrio nuclear entre a União Soviética e os 
Estados Unidos.( ... ) [ao passo que] o Dr. Roger 
Pearson [presidente da sucursal norte-americana 
da LMA e mais tarde presidente da própria LMA 
em 1978] fez também uma brilhante apresenta
ção". 

Replica é a revista da Confederação Antico
munista Latino-Americana (Cala), que Jack An
dersoo demonstrou ser uma organização anti-se
mita criada pela CIA para controlar esquadrões 
da morte neonazistas. 

Pearson foi removido da chefia da sucursal 
norte-americana da LMA após a conferência de 
1978 em Washington, porque suas ligações neo
nazistas internacionais eram escandalosas demais 
até mesmo para uma organização como a LMÁ 
que incluía, na época, esquadrões da morte, ex
nazistas e colaboradores de nazistas. 

No n6mero de julho de 1978 da publicação 
racista Mankind Quarterly, Robert Gayre, o edi
tor-chefe e mentor de Pearson anunciou que este 
último assumiria a chefia da revista. Robert Gay
re tinha sido condecorado com a Grã-Cruz de Mé
ri to da SMOM em 1963, tendo já atuado como 
editor de Mankind Qüarterly durante três anos. 
Em junho de 1979, Pearson constava da lista de 
membros do Comité de Patronage (diretoria con
sultiva) da revista neonazista francesa Nouvelle 
École. 

Atualmente, Pearson continua publicando vá
rias revistas em Washington, entre as quais Man
kind Quarterly, The Joumal of Soda/, Política/ 
and Economic Studies e The Joumal of InderEu
ropean Studies, pertencendo ainda à diretoria do 
Instituto Americano de Política Exterior. 

Angleton é presidente da diretoria do Fundo 
de Segurança e Inteligência, cujo secretário tesou
reiro não é outro senão o general Robert C. Ri
chardson 3!>. 
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fins da década de 50 quando, através de um padre, 
ele conheceu o príncipe Massimo Spada, um dos 
nobres do Vaticano e leigo de maior projeção no 
Instituto de Obras Religiosas (IOR). (Massimo 
Spada foi nomeado cavaleiro de Malta no dia 21 
de setembro de 1944. O IOR, mais conhecido co
mo Banco do Vaticano, foi criado em 1942 por 
Pio 12.) Ao mesmo tempo, Sindona cultivou a 
amizade de Giovanni Montini, que era cardeal
arcebispo de Milão desde 1954. Em 1959, Monti
ni precisou levantar uma grande soma para um 
asilo de velhos e recorreu à ajuda de Sindona. 
Consta que ele levantou 2 milhões de dólares num 
só dia. Em 1960, Sindona comprou um pequeno 
banco milanês, o Banca Privata e, graças aos seus 
amigos do Vaticano, o banco logo passou a rece
ber depósitos do IOR. Três anos depois, Montini 
foi escolhido papa, tomando o nome de Paulo 6<?, 
e as conexões de Sindona com o Vaticano toma
ram-se indestrutíveis. 

O jornal italiano L 'Espresso, de 28 de junho de 
1981, deu a entender que muitos dos altos mem
bros das organizações militares de inteligência da 
Itália eram, ao mesmo tempo, membros da Orde~ 
de Malta e da P-2. A lista incluía o general Santovt
to, ex-chefe do Sismi; o almirante Giovanni Torri
si, chefe do Estado-Maior geral do exército, e o ge
neral Giovanni Allavena, chefe do serviço de inteli
gência (na época, denominado Sifar, mais tarde di
vidido em Sisde e Sismi). 

Todos sabem como tudo terminou. Quando, em 
1983, o Vaticano foi finalmente forçado a criar 
uma comissão "independente" para investigar a 
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relaça-o entre o seu IOR (que era. chefiado desde 
1970 pelo bispo Paul Marcinkus, natural de Chi
cago) com os criminosos fascistas da P-2/Banco 
Ambrosiano, dois dos três membros escolhidos 
para integrar a comissão foram Hermann Abs e 
Joseph Brennan. 

Abs, que figura em quase todos os livros escri
tos até hoje sobre o Terceiro Reich e os julga
mentos de Nuremberg, era o homem que efetua
va os pagamentos ordenados por Hitler, como pre
sidente da diretoria do Deutsche Bank de 1940 
até 1945, e era membro também da diretoria da 
I.G. Farben. Terminada a guerra, ele voltou à 
presidência da diretoria de ambas as firmas, não 
obstante ter sido condenado ã revelia na Iugoslá
via por crimes de guerra. Em 1953, foi condeco
rado com a grã-cruz federal por serviços prestados 
no restabelecimento do poderio financeiro da 
República Federal da Alemanha e, em 1960, foi 
condecorado por Franco pelos "serviços" presta
dos à Espanha fascista. 

A escolha de Abs para integrar a comissão de 
inquérito do Vaticano provocou tal indignaçlfo 
que, a pedido de Charles Higham, o Centro Wiec 
senthal divulgou um pacote especial de docu
mentos demonstrando claramente o envolvimen
to de Abs em crimes de guerra e fez um pro
testo público ao Vaticano, sem qualquer resultado. 

Joseph Brennan é presidente do comitê execu-



O reverendo Moon (na foto, com sua mulher} 
encaminhou 350 mil dólares à A mericares Foundation 

tivo do Emigrant Savings Bank of New York e é 
também cavaleiro de Malta. 

SMOM, Americares e a América Central 

Da mesma forma que a World Medical Refie[ 
e a Refugee Refie[ International são organiza
ções de fachada para os editores da revista Soldier 
of Fortune, que não poupam elogios aos membros 
da Waffen-SS, assim também a SMOM se diz, 
em seus anúncios - dirigidos a quem ainda acre
dita em contos da carochinha-, uma organização 
"humanitária", altamente preocupada com o so
frimento dos pobres e enfermos de todo o mundo. 

O New York Times de 13 de agosto de 1985 
noticiou que o Fundo Nicaraguense pela Liberdade 
(NFF), uma das muitas organizações de fachada 
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utiliz_adas pelo reverendo Sun Myung Moon e sua 
Igreja da Unificação, encaminhou 350 mil dóla
res à Americares Foundation, em Connecticut. 
Clare Boothe Luce dama da Ordem de Malta, é 
membro da diretoria do Washington Times, 
propriedade de Moon, e diretora do NFF junta
mente com o seu colega dll. Ordem de Malta, 
William Simon. J. Peter Grace é presidente da 
diretoria consultiva da Americares e entre os ou
tros cinco membros estão o seu colega cavaleiro 
William Simon e Prescott Bush Jr., irmão do 
George Bush, ex-diretor da CIA. 

O boletim publicado pela Americares enumera 
os seguintes projetos específicos: 

"Embarques oo medicamentos para El Salvador: 
Desde novembro oo 1983, a Americares enviou 
quase 350 toneladas de medicamentos e suprimen
tos, no valor de mais de 8 milhões de dólares, em 
15 emoorques marítimos, sendo a distribuiçtro lo
cal organizam através da Soberana Ordem Militar 
dos Cavaleiros de Malta {SMOM). 

Guatemala: Atendenâo a um pedido de ajuda, a 
Ordem dos Cavaleiros de Malta remeteu, desoo ja
neiro oo 1984, 10 em rurques marítima. de supri
mentos médicos, valendo mais de 4 milhões de dó
lares, para o povo da Guatemala. 

Honduras: Desde agosto de 1984, três despa
chos marítimos de suprimentos médicos de alta 
prioridade, no valÓr de mais de 1 milhão de dóla
res, foram enviados ao povo de Honduras, em aten
ção a um pedido de ajuda dirigido à Ordem dos Ca
valeiros de Malta. 

Brasil, outubro de 1984: Um embarque de vita
minas no valor de 156 mil dólares foi enviado ao 
Brasil, mais uma vez em atendimento a um pedido 
da Ordem dos Cavaleiros de Malta (SMOM), que 
atua como nossa consignatária nas Américas Cen
tral e do Sul." 

O boletim analisa taro bém um "subproduto" da 
Americares, denominado Doctors to Ali Peoples, 
que, segundo consta, "destina-se a eliminar a lepra 
em todas as Américas". Por sinal, o tratamento da 
lepra "é o "projeto humanitário" mais divulgado in
ternacionalmente pela SMOM. 

O Washington Post de 27 de dezembro de 1984 
divulgou o seguinte: 

"Uma organização humanitária de natureza pri
vada, chamada Americares Foundation, operando 
em conjunto com a Ordem dos Cavaleiros de Mal
ta, encaminhou mais de 14 milhões de dólares em 
doações médicas para El Salvador, Honduras e Gua
temala nos últimos dois anos. ( . .. ) Parte dos 680 
mil dólares do total da ajuda fornecida a Honduras 



foi destinada a índios misquitos ligados aos rebel
des que, com a ajuda dos Estados Unidos, comba
tem o governo esquerdista da Nicarágua, segundo 
declarou um funcionário da Ordem em Honduras. 

"Grande parte da ajuda total de 3,4 milhões de 
dólares fornecida pelã Americares à Guatemala foi 
distribuída entre as forças armadai, como parte do 
seu programa de repovoamento de 'aldeias modelo', 
destinado a derrotar os insurgentes esquerdistas, 
disse o representante da Medicares, Roberto Ale
jos, comerciante guatemalteco. 

"Alejos, co-presidente da diretoria dos cavaleiros 
de Malta em Honduras [declarou]( .. . ) que o exér
cito da Guatemala entrega medicamentos forneci
dos pela A mericares aos moradores das 'aldeias 
modelo', situadas ao longo da fronteira mexicana. 

"Alejos, importante produtor de açúcar e café, 
emprestou suas propriedades na Guatemala à CIA 

ASMOM, 
Grace e Obando y Bravo 

D A edição de 1 ~ de agosto de 1985 do New 
York Times anunciou que, por ocasião de 

uma visita a Nova Iorque em maio daquele ano, o 
arcebispo Miguel Obando y Bravo, da Nicarágua, 
revelara estar orientando os esforços de sua dio
cese no sentido de impedir que o governo impo
nha um sistema comunista naquele país. Disse o 
arcebispo que esses esforços incluem "a divisão 
de sua diocese em novas e velhas unidades, inclu
sive paróquias, distritos e grupos menores, para li
derança e treinamento religioso". Alegou que o 
treinamento criado em Manágua destinava-se a 
"quadros pastorais e não a quadros militares." 
Após uma reunião com o arcebispo Obando, os 
executivos da W. R. Grace providenciaram para 
que a Sarita Kenedy East Foundation doe exem
plares da Bíblia, rosários e outros artigos para 
"ajudar o esforço da igreja". O diretor da funda
ção é J. Peter Grace. 

Qualquer que fosse a finalidade do "treina
mento de liderança" e de "quadros pastorais", a 
idéia pareceu tão boa aos cavaleiros de Malta que, 
segundo uma notícia distribuída à imprensa no 
dia 21 de junho de 1985 pelo Erlich-Manes &A&
sociates News Service, de Bethesda, Maryland, a 
Southem Association da Ordem dos Cavaleiros 
de Malta tinha despachado "40 enormes contai-
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em 1960 para o treinamento de cubanos posterior
menge utilizados na invasão da Baía dos Porcos. 
Quando lhe perguntamos por que motivo os cava
leiros de Malta recorriam à Americares e não aos 
grupos tradicionais de ajuda, como a Cruz Verme
lha, Grace disse: 'Os cavaleiros vêm fazendo isso 
há 900 anos. Têm até uma cruz própria [a cruz de 
malta]( . .. ) consideram-se muito acima da Cruz 
Vermelha'. 

ners", no valor de 5,5 milhões de dólares, a bor
do do navio Freedom com destino a Maputo, Mo
çambique. Dizia a notícia que "cerca da metade 
do embarque destina-se diretamente à ajuda ao 
desenvolvimento agrícola no norte de Moçambi
que; a outra metade será distribuída diretamente 
aos pobres pelas organizações de caridade católi
ca do arcebispo de Maputo". Documentos ofi
ciais da Ordem dos Cavaleiros de Malta mencio
nam outros desses projetos "humanitários" em 
vários países do mundo inteiro. 
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As instalações da SMOM serviram de depósito para alimentos distribuídos à população pela Americares 

''Pelo menos um grupo de simpatizantes do go
verno, a Air Commando Association, de Fort 
Walton Beach,. na Flórich, diz ter utilizado arma
zéns dos cavaleiros de Malta em El Salvador. O ge
neral aposentado H. C. Aderholt, que chefia o gru
po de 1.500 homens, [disse] que seus comandos 
têm fornecido alimentos e medicamentos às insta
lações dos cavaleiros e que, em conjunto, eles 're
cebem um bom apoio do comandante da força aé
rea salvadorenha'. 

"Aderholt [acrescentou] que a associação já dis
tribuiu alimentos e remédiÕs no valor de 4-,5 mi
lhões de dólares a El Salvador, fornecidos pela 
Christian Broadcast Network e pela World Medical 
Relief. Disse que certos liberais do Congresso têm 
tentado 'vincular (esse trabalho) a algum plano si
nistro da CIA' [sic], o que ele afirma ser incorreto". 

"Embora o artigo publicado pelo Post mencione 
que William Casey, diretor da CIA, é cavàleiro de 
Malta, não menciona que Aderholt é o editor-cola
borador de Operações Não-Convencionais da revis
ta Soldier of Fortune, e foi membro do PainelSing
laub criado pelo Pentágono para elaborar novas es
tratégias de contra-insurreição nos países em de
senvolvimento. Russ Bellant, num artigo publicado 
pelo Metro Times, de Detroit, em 9 dé outubro de 
1985, diz que Aderholt alega que a Christian 
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Broadcasting Network, de Pat Robertson, já doou 
2 milhões de dólares aos cavaleiros de Malta para 
operações na América Central. 

Conclusão 

Durante muitos anos, os grupos progressistas 
dos Estados Unidos e de outros países do mundo 
vêm-se dedicando a uma extensa pesquisa das cha
madas organizações "seculares" estatais e privadas, 
tais como a CIA, a NSC, as organizações militares 
privadas e as fundações. 

Este artigo examina a importância operacional 
dos membros da Sobemna Ordem Militar de Malta 
que, ao contrário das entidades privadas, governa
mentais e fundações, ainda não recebeu a devida 
atenção dos pesquisadores progressistas. O curioso 
é que os pesquisadores europeus têm praticamente 
ignorado as ordens de cavalaria quando analisam o 
papel estrutural da própria aristocracia européia na 
organizaç.ro do apoio à reação internacional e ao 
terrorismo fascista. • 

Françoise Hervet* 

* Es1e trabalho, reproduzido da revista norte-americana 
CovertAction, é de autoria de um estudioso da Soberana 
Ordem de Malta que usa o pseudônimo de Françoise 
Hervet. 



Sindona: prisão perpétua 
e envenenamento 

D O ex-banqueiro italiano e membro da loja 
maçônica P-2, Michele Sindona, de 65 anos, 

foi condenado à prisão perpétua cm 18 de março 
último e envenenado com cianureto de potássio 
dois dias depois, em sua cela. Sindona foi julgado 
pelo assassinato do advogado Giorgio Ambrosoli, 
que cuidava da liquidação do Banco Privado Ita
liano, de propriedade do acusado, que falira de 
forma fraudulenta. O inquérito, começado em 6 
de junho de 1985, teve lugar em Milão, Itália, seis 
anos depois da morte de Ambrosoli, executada 
por Joseph Arico, assassino profi~ional norte
americano e memlro da Máfia. Robert Venetuc
ci, acusado de intermediação entre Sindona e o 
assassino, também foi condenado à mesma pena. 

O maior concorrente de Sindona cm Milão era 
Robert Calvi, presidente do Banco Ambrosiano, 
que faliu em 1982. Entre as acusações formula
das contra Sindona estava a de ter chantageado 

Calvi, a quem teria ameaçado por recusar-se a 
conceder ao primeiro mais empréstimos. Os dois 
banqueiros eram membros da loja maçônica P-2, 
de Licio Gelli. Depois da falência do Banco Am
brosiano, Calvi foi encontrado morto numa rua 
de Londres, episódio que até hoje não foi escla
recido. 

Sindona, ex-consultor financeiro do Vaticano, 
teve licença para sair dos Estados Unidos em sc
tem lro de 1984, a fim de responder aos proces
sos movidos contra ele na Itália. Sindôna estava 
cumprindo pena de 25 anos de prisão nos Estados 
Unidos, pela quebra do Franklin National Bank, 
considerada a maior fraude bancária da história 
norte-americana. De acordo com o tratado de 
extradição vigente entre os ·dois países, Sindona 
deveria terminar de cumprir sua pena nos Estados 
Unidos antes de ir para uma prisão italiana. 

A ação de Sindona incluiu o Estado do Vati
cano, pois foi proprietário do Banco Católico de 
Veneto, comprado do Instituto de Obras Religio
sas (IOR), conhecido como Banco do Vaticano, 
que na época era presidido pelo bispo norte-ame
ricano Paul Marcinkus. 

Reuters 

Michele Sindona, ao ser julgado: uma condenação que comprometeu o Vaticano 
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