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Aos leitores 

O preço da revista 
Manter, no seu nível técnico atual e com 
independência, uma publicação como 
cadernos é uma tarefa difícil e complexa. 
No nosso caso se acrescenta um dado 
importante: é que, além de sobreviver no 
meio da crise, estamos crescendo. 
Pareceria contraditório ter dificuldades 
crescendo, Mas, lamentavelmente, é assim 
mesmo. O preço do papel, que apesar de 
fabricado no país, sobe com a cotação do 
dólar, e .outros aumentos que incidem 
sobre o custo da produção gráfica levam 
a esse paradoxo: quanto mais se vende 
mais se perde. 
A solução estaria na publicidade, mas esta 
é peça de um mecanismo que exclui, por 
princípio, publlcações independentes 
como a nossa. E verdade 
que temos melhorado nesse 
campo, mas de forma insuficiente para 
compensar os déficits operacionais. 
Moral da história: s6 os nossos leitores 
poderão assegurar a sobrevivência da 
revista. Até agora, estamos mantendo 
preços abaixo das outras revistas que são 
P"blicadas no país. Mas devemos, a 

contragosto, modificar esse critério, 
equiparando progressivamente os preços 
de venda avu Isa e assinaturas. 
Através de manifestações cotidianas de 
leitores e amigos, de uma correspondência 
de apoio que não cessa de crescer, 
podemos avaliar o prestígio de cadernos 
junto aos leitores e a preocupação com o 
futuro da revista. Por isso mesmo, 
sabemos que podemos contar com a sua 
compreensão e o esforço em favor da 
continuidade e permanente 
aperfeiçoamento dos cadernos do terceiro 
mundo, como um instrumento necessário 
na luta pela informação independente e 
não alinhada. 

Rio, junho de 1984 

Neiva Moreira 
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PROMOÇÃO ESPECIAL 

LEITOR: Você é indispensável 
na divulgação de nossa revista. Mostre CADERNOS 

aos amigos e participe desta promoção. 

ARRANJE 3 ASSINANTES E GANHE UM BRINDE 
Escolha entre: • uma assinatura grátis para você ou de presente a um 

amigo(a), ou o 3 (três) livros da "Estante do Terceiro Mundo" constante 
desta edição 

Envie-nos preenchidos os 4 cupons abaixo. Junte a eles cheque nominal ou vale postal (Agência 
Central) no valor correspondente a 3 assinaturas. Não deixe de escolher o seu brinde no cupom próprio. 

A1)4·1~··i•l:lditi•ji 
r-----------------7 Desejo receber uma assinatura anual de cadernos do terceiro mundo 
1 (Cr$ 17.300,00). Remeto O cheque nominal à Editora Terceiro Mundo 1 
1 Ltda., ou O vale postal no valor acima. r=7 1 

02-i 1 Nome : ... . . .. .. . ..... . .......... - - · · · · · · · · · · · · · · · 1 
I Profissão : ... . . . .... .. . .. . .... . ...... ld~de : .. . ..... . 

Endereço: ........... . ............... Bairro: ......... 1 
LCEP : ....... •. Estado : .. . . ... . ... Cidade : ........... . . ·.J -----------------
r------~----------, Desejo receber uma assinatura anual de cadernos do terceiro mundo 
1 ( Cr$ 17.300,00). Remeto O cheque nominal à Editora Terceiro Mundo 1 
1 ltda ., ou O vale postal no valor acima. ~ 1 
1 Nome: ................... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
I Profissão : .... . ...... .. .... . ......... Idade : .. . ..... . 

Endereço : ... .... ....... .. .... ....... Bairro :. . . . . . . . . 1 
LCEP : ........ Estado : ..... . .. . . Cidade : .. . ........... _j -----------------
r-----------------7 

Desejo receber uma assinatura anual de cadernos do terceiro mundo 
1 (Cr$ 17.300,00). Remeto O chequ, nominal à Editora Terceiro Mundo 1 
1 Ltda., ou O vale postal no valor acima. ~ 1 
1 Nome : ........................ . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
I Profissão : . . ............... .. ..... . .. Idade : ........ . 

Endereço : . . ....... .. . . ... .. ....... . . Bairro : ......... 1 
LCEP : ........ Estado: . ... .. .... Cidade : ....... : ..... ·_J -----------------Editora Terceiro Mundo ltda . Rua da Glória, 122 - gr . 105/06 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20241 



estante do -8 ~.:~:-.:.-: .................. mdmconto! 

r---------------- - - -- - ----, 
• Porte a cobrar sobre valor líquido, 1 

isto é, deduzido de desconto se 
Dc"·jo receber pelo rcc mbol o;o 

Código Quantidade 
l 
1 
1 
1 
1 
..-

postal º' livros assinalados 
com o, dc~contos a que tiver 
direito segundo a tabela publi-
cada no anúncio originário. 

"Estante" da revista n9 67, 
válida exclusivamente para pe-
didos no período de circulação 
da mesma. 

Nome: . ...... .. . . . . 

Profissão : .... Idade : . 

houver. 1 
• Comprador : O não-assinante 

8já assinante 1 
assinante novo : 

estou remetendo juntamente com es- 1 
te pedido o cupom de assinaturas 
preenchido e o cheque nominal ou 1 
vale postal referente à assinatura . 

. Data .... / ... . / . . .. 

Endereço : ....... . . , . . . . . . . . . . . . . 

1 Cidade : . .... . . ........... . . . Estado : ...• CEP : . . . . . . Ass. do Comprador 

1 
1 
1 
1 L Editora Terceiro Mundo Lida., Rua da Glória, 122 · grupo 105/106 . Rio de Janeiro. RJ . CEP 20241 ------------------------- -' 

[ TABELA DE DESCONTOS · Assine ...,_ pelo cupom ·~ 
próprio no interior da revista 

• 10% para " não-assinantes" em 3 livros ou mais. 
• l 5% para " assinantes·• na compra de 2 livros. 
• 25% para "assinantes" em 3 livros ou mais. 

SOBRE A UNIDADE DO 
PENSAMENTO DE 
AMÍLCAR CABRAL 
de Sergio R ibeiro 
O autor, confiecedor das 
realidades de Cabo Verde e da 
Guiné-Bissau, analisa um dos 
aspectos fundamentais do 
pensamento do grande teórico 
africano que não se limitava à 
defesa da unidade das duas 
ex-colônias portuguesas da África 
Ocidental, mas abrangia uma 
perspectiva continental. Prefáciô 
de Vasco Cabral. 2(1 edição. 
Produzido por cadernos do 
terceiro mundo, Lisboa, 1984. 
56 pág. 
E-37 CrS 2.500,00 

EL SALVADOR, O 
CAMINHO DOS 
GUERRILHEIROS 
de Carlos Gil 
Uma longa reportagem escrita e 
fotográfica nas montanhas do 
"pulgarci to de América" com os 
guerrilheiros da Frente Farabundo 
Martí. O livro contém os 
principais documentos da 
revolução e uma cronologia da 

' Juta do povo salvadorenho. 
Prefácio de José Cardoso Pires. 
Editado por cadernos do terceiro 
mundo , Lisboa, 1983. 170 pág. 
E-38 Cr$ 4.500,00 

e passe a ter direito aodescon-
to especial de assinante (-' 
25%) desta seçlo. 

SAÚDE E REVOLUÇÃO : 
CUBA 
A ntologia de au tores cubanos 
Chega ao público brasileiro não 
"mais um livro sobre Cuba" e sim 
um documento important íssimo. 
A experiência cubana na 
erradicação de doenças infecto
contagiosas; a reorganização do 
atendimento médico em zonas 
rurais e urbanas com o apoio da 
população; o sucesso alcançado 
pelos. programas de saúde, apesar 
da grande emigração de mão-de
obra qualificada após a Revolução, 
são alguns d os aspectos discu tidos 
nes te livro. Editora Achiamé, R io. 
344 pág. 
E-39 Cr$ 7.500,00 
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Cartas 

Clube de Amigos 
1) O leitor Sérgio Jank nos pede 

para divulgar que "um grupo de aca
dêmicos universitários, tentando 
constituir um comitê de apoio à Nica
rágua e EI Salvador. deseja receber su
gestões. informações e qualquer ma
terial referente a estes países' '. O en
dereço para correspondência é: "Cen
tro de Estudos - C. P. 365 - Santa 
Rosa - CEP : 98.900- RS- Brasil". 

2) Já o nosso leitor Sérgio Hobi 
nos escreve para informar que está 
promovendo um "concurso nacional 
de cartões postais''. Os cartlJes "serão 
escolhidos baseados nos critérios de 
melhor conservação, paisagem e aca
bamento. Para os trés primeiros pré
mios serão dados materiais esporti
vos. revistas, guias turísticos. selos na
cionais e internacionais''. Para maio
res informações, escrevam diretamen
te para o Sérgio Hobi: Rua Maria Be
ni, 148/ap. 01 - ltanhaém - SP -
CEP.: 11.140- Brasil. 

"cadernos" nas Filipinas 
Alguns dias atrás, caiu nas minhas 

mãos um exemplar da sua revista 
(Third World , n<? 4, fev./mar. 1980) , 
e foi muito reconfortante encontrar 
nele artigos bem escritos e com posi
ções independentes. Foi igualmente 
uma satisfação saber que essa revista 
é feita por um grupo de jornalistas 
profissionais, progressistas e militan
tes, dedicados à luta pelo desenvolvi
mento do Terceiro Mundo por cami
nhos que não aqueles impostos pelos 
exploradores, os países imperialistas. 

Eu pertenço a uma organização -
o Centro de Estudos Nacionalis
tas - dedicada à luta pela liberdade e 
a democracia no nosso país. Essa or
ganização congrega basicamente estu
dantes da Universidade de Fil ipinas, e 
trabalha principalmente através dos 
programas educacionais - concebidos 
e administrados pelos estudantes -
que incluem seminários sobre as Fili
pinas, sõbre a realidade do Terceiro 
Mundo, a realização de exposições e 
mantém uma biblioteca Mas também 
estendemos o nosso trabalho a cole
gas de outras universidades e do país 
em geral. Como podem observar, te
mos muito que fazer para neutralizar 
e contrabalançar os efeitos de um sis
tema educacional neocolonial muito 
bem estruturado, como é o nosso 
aqui , nas Filipinas. 

6 - terceiro mundo 

Considero que a revista que vocês 
estão publicando poderia nos ajudar 
muito em nosso trabalho educativo. 
Ampliaria o nosso horizonte e simul
taneamente seria uma boa fonte de 
informações e análises, especialmente 
para aqueles estudantes que frequen
tam a nossa biblioteca. 

(. .. ) Os nossos desejos de maior 
força para essa equipe de jornalistas 
terceiro-mundistas. Juntos, os países 
do Terceiro Mundo poderiam superar 
o sistema de exploração que nos tem 
imposto o nosso comum e decadente 
inimigo, representado pelo sistema 
capitalista. Rico Fos, Center for Na
tionalist Studies, Responsãvel pelo se
tor educacional, Vinzon's Hall Roof
top, Univarsity of the Philippines, Di
limam, Ouezon City. 

Falência do ensino universitãrio 
(. .. ) Sou membro do Diretbrio 

Acadêmico Clóvis Bevilaoqua, da Fa
culdade de Direito de Campo Grande. 
Estou escrevendo para os cadernos 
para externar minha preocupação 
diante de um fato que sb pude teste
munhar a partir da data que adentrei 
a faculdade. Ou seja, as péssimas con
dições de ensino, o currículo mal es
truturado dos cursos, que não vai de 
encontro às necessidades do homem 
moderno, além da inexistência de ati
vidade cultural, com isso proporcio
nando uma falta de identidaéle cultu
ral do universitário brasileiro. Enfim, 
uma alienação total. L..) Somente 
como exemplo, poderia citar o fato 
de que estando num estado nitida
mente agropecuário, são de péssima 
qualidade as aulas ministradas sobre 
direito agrário! Agamenon R. do Pra
do - Campo Grande - MS - Brasil. 

Diretas-já: direito do povo 
(...) O momento histbrico por que 

passa o Brasil é particularmente grave 
- a crise econômica vem colocando a 
imensa maioria da população nos 
limites da sobrevivência. L .. ) Andan
do pelas ruas ,sente-se no olhar de ca
da brasileiro o sofrimento e a revolta, 
a ânsia de mudança, que levou milhões 
a saírem às ruas unindo-se num sb 
brado : Diretas-já! (. .. ) Não o fizemos 
simplesmente porque queremos ele
ger o prbximo presidente, mas por
que acima de tudo queremos recon
quistar o nosso direito de decidirmos 
sobre os destinos da nossa pátria. 
(.. .) O Colégio Eleitoral foi morto na 
Candelária e enterrado na Praça da 
Sé. (...) E foi contra esse sentimento 
legítimo e patribtico de mudança, 

que exige o rompimento da submis
são ao imperialismo, que uma relati
va maioria apátrida a vendida de par
lamentares do PDS votou contra, irn
pedindo a aprovação da emenda Dan
ta de Oliveira. ( ... ) Mas a Nação não 
está derrotada. O movimento popular 
deu um salto de qualidade; nunca a 
consciência antiimperialista esteve 
tão presante no povo. ( . .. ) É uma 
aventura muito perigosa tentar frear 
um povo quando este se põe em mar
cha pela sua liberdade. 

P. S. : Aproveito para agradecer as 
inúmeras cartas que tenho recebido 
de Angola e dizer que responderei a 
todas . Luiz Cfaudio Duarte (ex-dire
tor do patrimônio da UNE, em 82/ 
83) - Campos - RJ - Brasil. 

Angola: em busca da paz 
L. .) Depois dos quase nove anos 

de independência deste país, a Repú
blica Popular de Angola, devo dizer 
que para além de problemas econõmi
cos duros de resolver, questões sobre
tudo de guerra~ que é imposta pela 
República da Africa do Sul e seus 
lacaios - a Unita -. é bem visível a 
boa vontade do Partido em construir 
o socialismo e resolver os problemas 
desse povo, que durante 500 anos co
nheceu o colonialismo, a opressão é a 
miséria, cujos efeitos ainda são vlvi
dos. e urgem muitos sacrifícios pa~a a 
superar e fazer dessa pátria de Agosti
nho Neto, uma pátria de homens li
vres onde seja possível viver em paz. 
( ... ) Ser livre implica libertar-se e li
bertar os outros de todos os domí
nios de dependência, de exploração e 
repressão injusta. Em suma, ser livre é 
revolucionar a Humanidade e criar a 
Paz, a Justiça e pôr fim a todas as 
guerras. (. . . ) Ajudar a África a liber
tar-se totalmente da guerra, dó obscu
rantismo, do analfabetismo e da si
tuaçãp de subdesenvolvimento em 
que está mergulhada, é obra de todos 
os homens que combatem por um 
mundo melhor, pela Paz e pelo Bem
Estar de toda a Humanidade( ... ) Ho
rácio M. Torrado - Bentiaba - pro
vlncia do Namibe - República Popu
lar de Angol& 

Analisar a esquerda brasileira 
Quero parabenizar a equipe de 

cadernos pelo excelente trabalho em 
prol dos países do Terceiro Mundo 
L..) e propor que se fizesse uma ma
téria sobre a esquerda brasileira, so
bre o PCB e o PC do B, as tendências 
desses partidos e as perspectivas do 
socialismo no Brasil. Rosingela de 
Freitas - Brodosqui - SP - Brasil. 



"Jango": um filme esclarecedor 
Fui assistir o filme de Sílvio Ten

dler sobre o presidente João Goulart. 
Eu sei que a educação (ou a falta de) 
que a gente recebe faz parte de uma 
grande jogada para manter as pessoas 
vivendo num mundo imaginário, dis
tante da realidade. O fato é que a 
idéia que eu fazia de Jango era bem 
diferente, não vivi aquela época (te
nho 25 anos) e pouco sabia a respeito 
desse homem de jeito simples que foi 
parar no meio do furacão da política 
brasileira. ( ... ) E curioso o fato dos 
inimigos de Jango nunca o terem acu
sado de um escândalo, um roubo, 
uma atitude imoral, coisa tão comum 
hoje em dia. Nunca tiveram a ousadia 
de apontar um defeito sequer dele, 
apesar de o terem derrubado e assu
mido o poder absoluto e totalitário. 
E difícil negar o sentimento positivo 
que Jango transmitia . O filme mostra 
uma pessoa simpática, em contraste 
com seus algozes, todos pessoas que 
espelhavam no rosto as suas inten
ções, caras mal-humoradas e extrema-

Recebemos do ANC (African Na
tional Congress), esta carta, que pela 
sua import/incia publicamos como 
carta do mês: 

Salvemos a vida de Moloise 
Poeta, ator e estofador de profis

são, Malisela Benjamin Moloise é um 
homem marcado pelo regime racista 
sul-africano. Neste momento, ele se 
encontra numa prisão de Pretória 
aguardando uma ordem de execução. 
A histbria da sua detenção e poste
rior condenação à pena máxima, é 
simples e ao mesmo tempo sinistra 

Por ocasião do julgamento de 
Thello Mogoerane, Jerry Mosoli e 
Marcus Motaung, a 6 de agosto de 
1982, Moloise foi apresentado pelo 
governo como testemunha de acusa
ção contra estes patriotas. Em con
quência da sua negativa em aceitar 
semelhante papel, foi detido em fe
vereiro do ano passado no bantustão 
do Bophuthatswana. Uma vez entre
gue à polícia de Pretória, veio a ser 
acusado de responsável pela morte de 
um agente de nome Selepe. 

Este agente adquiriu uma triste 
notoriedade como torturador. Os 
seus crimes foram de tal ordem, que 
em novembro de 1982 um comando 
do Umkhonto we Sizwe, o braço ar
mado do ANC, recebeu ordens para 
executá-lo. 
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mente antipáticas. Se fizerem no fu
turo um documentário semelhante 
pbs-Jango, vai sair um arrepiante fil
me de terror com múmias tão mal en
caradas que fariam o farab Ramsés se 
revirar na sua tumba. Rudyard C. 
Leão - Tatuapé - São Paulo - SP -
Brasil. 

Ainda a paranóia nuclear 
Como cidadão de um país amante 

da paz, lutador pela harmonia univer
sal e como estudante de pedagogia 
que sou e, claro, querendo posterior
mente transmitir os meus conheci
mentos aos meus semelhantes, vejo 
o meu futuro e o de todos "minado" 
pela paranbia nuclear - assunto opor
tuno e pertinente - agradecendo-vos, 
por isso. Peço-vos que não vos furteis 
a esforços, publicando, de quando em 
vez, assuntos análogos, incitando o 
Terceiro Mundo à luta contra a corri
da armamentista. Ventura de Azeve
do :... Luanda - Angola. 

Um comunicado assinado por 
Thabo Mbeki, responsável pelo De
partamento de Informação da organi
zação nacionalista, desmentiu qual
quer participação de Malisela Benja
min Moloise na operação de justiça
mento. "E claro que, tendo falhado 
em dobrá-lo e transformá-lo em um 
traidor e ainda em capturar a unidade 
do Umkhonto we Sizwe que foi a res
ponsável pela execução de Selepe, os 
tortu radares do nosso povo decidi-

Cartas 

Argentina: parabéns pelo n'? 62 
Escrevo-lhes para paraben izá-los 

pela interessante revista que vocês pu
blicam. Sou um rapaz argentino que 
sabe português, e quando estive no 
último verão no sul do Brasil comprei 
o n<? 62. Gostei muito do material de 
capa, sobre o meu país. Héctor Fer
mln Me.na - Garln - Argentina. 

Nicarágua, exemplo de união 
Felicito a equipe dos cadernos pe-

1 a matéria de capa sobre a Nicarágua 
(n<? 64), que mostrou a nós um 
exemplo de união e solidariedade e 
que a luta deles através de décadas, 
não está sendo em vão. t .. ) Um país 
que até pouco tempo era dominado 
por uma minoria fisiológica, um im
perialismo improdutivo, é hoje um 
exemplo para todos os povos que 
procuram sua libertação. (...) E é por 
isso que a cada dia os Estados Unidos 
apertam o cerco em torno da Nicará
gua. Helder Gomes - Rio de Janeiro 
- RJ - Brasil. 

ram vingar-se em Moloise acusando
º desta execução" - diz o documen
to. 

Ao jovem patriota foi negada per
missão para apelo e agora somente 
poderá ser salvo através de uma peti
ção de clemência presidencial. E nisto 
terá um grande peso a opinião públi
ca internacional. Uma campanha nes
te sentido já foi lançada pelo ANC e 
várias organizações humanitárias que 
combatem o sistema do apartheid. 
Por sua vez, o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas pronunciou-se a 
favor da suspensão da pena 

Os leitores de cadernos do tercei
ro mundo que quiserem participar 
desta campanha humanitária devem 
dirigir telegramas, telex ou cartas 
para os seguintes endereços: 

Mr. Marais Viljoen, Presidentia, 
Bryntirion, Pretoria e Mr. Piether W. 
Botha, Parliament Building, Cape 
Town. 

Mensagens no mesmo sentido de
verão ser também enviadas a diferen
tes governos, organismos internacio
nais e instituições que zelam pelos di
reitos humanos. O African National 
Congress (ANC) solicita que cópias 
destes textos sejam dirigidas /J sua re
presentação na Z/imbia: "The Secre
tary-General of the African National 
Congress, P. O l;Jox 31791, Lusaka, 
Zambia''. 
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Cartas 

Desmascarar o capitalismo 
Sou leitor há quase três anos de 

cadernos, ( ... ) que vem me proporcio
nando condições para um profundo 
processo de autocrítica ( .. .l Engaja
do como mê sinto no ideal de minha 
prbpria lioertação e de todos aqueles 
que são marginalizados e espoliados 
( .. . ), é claro para mim que a ordem e 
a moral estabelecidas pelo sistema ca
pitalista sb servem para evitar o apa
recimento dos verdadeiros conflitos 
entre as classes sociais, que são a ori
gem dos fenômenos histbricos impor
tantes. (. .. ) O capitalismo procura ne
gar as rei ações que ex is tem entre os 
diversos setores de uma sociedade, 
entre os diversos países, justificando 
assim a exploração realizada pelo im
perialismo sobre os povos subdesen
volvidos e as minorias raciais. A qual
quer povo revoltado contra sua ex
ploração, é sempre demonstrado que 
a posse das riquezas humanas por 
uma minoria é "justa" e " natural " e 
que, portanto, não_ se deve alterar. 
Para isso existem as " leis", defenden
do esta " justa" d istribu ição (ou me
lhor, " concentração") da riqueza L .. l. 
Jorge N. Carvalho de Amorim - São 
Joio do Piaul - PI - Brasil 

Sa:a : uma questt'o polltica 
Li nos cadernos n<? 62 a sugestão 

de Ana R. Dantas para uma reporta
gem sobre a seca do nordeste brasilei
ro. Considero este um tema impor
tantíssimo. (. .. ) A seca está se tornan
do um problema social e político 
cada vez mais grave, e se uma atitude 
não for tomada logo, o sofrimento de 
nossos irmãos nordestinos vai aumen· 
tar mu ito ainda. Gostaria também de 
ver, numa das prbx imas edições, uma 
reportagem sobre a emenda Dan te -
os com ícios, a luta, o amarelo ... e a 
decepção do d ia 26. As ele ições d ire
tas seriam o primeiro passo (grande) 
na direção certa ... Erickson Artmann 
- Ponta Grossa - PR - Brasil . 

Matéria sobre Cuba, hoje 
Parabéns pelo excelente trabalho 

conscientizador e acima de tudo des
comprometido da equipe de cader
nos. (. .. ) Como sugestão, penso que 
seria muito interessante uma matéria 
sobre Cuba, hoje. Miriam B. Ravier -
Campina Grande - PB - Brasil. 

Recentemente, cadernos publicou 
matérias sobre Cuba. No n<? 63, você 
enrontra uma entrevista exclusiva de 
Pablo Mi/anés. no n<? 65. uma análise 
das conturbadas relações EUA-Cuba e 
no rP. 66, uma entrevista com o eco-
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nomista brasileiro Cristovam Buarque 
sobre as impressões que ele colheu do 
processo cubano. pals onde esteve a 
serviço recentemente. 

Poesia comprometida 
Na condição de leitor assíduo e 

grande admirador dos cadernos, L. ) 
gostaria de solicitar aos editores da 
revista que proporcionassem a nbs, 
leitores ou assinantes, um espaço es
pecífico à publicação de poesias com
prometidas com as aspirações do pro
letariado do mundo todo. Agnaldo 
Lima - Salvador - BA - Brasil . 

O problema de publicar as poesias 
enviadas pelos leitores é fundamental
mente de espaço, · Agnaldo. Por en
quanto, raramente isto fo i possfvel, 
mas nos comprometemos a estudar o 
assunto. 

Até quando? 
L..l As ditaduras impostas pelos 

dife rentes sistemas políticos do Ter
ceiro Mundo poderão ir a pique se 
houver uma união maciça de todos 
que nele habitam, uma vez que os 
abusos arbitrados contra os direitos 
humanos já foram longe demais, atra-

Intercâmbio 

Maria de Lourdes Alencar 
R. João-Pinto, 126 - Uiraúra - PB 
CEP : 58.915 - Brasil 

Rudyard Canesin Leão 
Rua Henrique Sert brio, 428 
Tatuapé - São Paulo - SP 
CEP : 03.066- Brasil 

Carlos Manoel C. Lima 
Av. Roberto Silveira, 166/ap. 201 
Niterói - RJ - CEP: 24.230 - Brasil 

luziânia.Rodrigues Serafim 
Av. César Leitão, n9 8 - Bairro 
Jardim Oásis - Cajazeiras - PB 
CEP: 58.900 - Brasil 

Héctor Fermln Mena 
Calle 2de Abril, n9 636- C. P. 1619 
Garín - Argentina 

Cleber Eustáquio Corrêa 
Rua Contenda, 295 - Valqueire 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21 .330 
Brasil 

Sueli Gutierrez Angles 
Rua Constantino Moura Batista, 380 
B. Mauá - São Caetano ao Sul - SP 
CEP: 09.500 - Brasil 

vés da tortura, da fome e do total es
tado de pobreza absoluta. L . .l No 
Brasil, temos um Parlamento compos
to de boêmios e até "cartolas", que 
nada entendem de poll'tica Temos 
também CPls (Comissões Parlamenta
res de Inquérito) , que simulam inves
tigar irregularidades cometidas, mas 
os verdadeiros culpados, infelizmen
te, nunca vão ao banco dos réus. Te
mos o serviço de investigação nacio
nal, que se ocupa apenas de fichar os 
que tentam mudar a situação do país. 
E, enquanto isso, os escândalos se su
cedem. Até quando? Francisco A. 
Otaviano, Brasllia, DF, Brasil. 

Especial Angola 
L..) Queria agradecer o vosso mag

nífico trabalho da edição especial de 
janeiro de 84 sobre "Angola - Vinte 
anos de guerra, oito anos de indepen· 
dência - Angola agredida". Foi um 
trabalho no qual vocês puseram a 
olho nu o quanto vive este nosso glo
rioso povo. Pela publicação de tal edi
ção vão os meus agradecimentos e fe
licitações. Tony Santos, Lubango
Huila, República Popular de Angola. 

Felicia José Antbnio 
Posta Restante dos C. T. T. da Precol 
Luanda - República Popular de 
Angola 

Avelino da Costa lobo 
C. P. 18.452 - Luanda - República 
Popular de Angola 

Rosani Zamberlan 
Rua Pedregulho, 520 - Maurício 
Cardoso - Horozontina - RS 
CEP : 98.920- Brasil 

Roberto de Oliveira Silva 
Rua Alféu Luis Gasparini, 161 
São Paulo - SP - CEP : 02281 
Brasil 

Moisés Francisco João 
Caixa Postal 246 - Luanda - Viana 
Angola 
Antbnio Manico (Tonico) 
Caixa Postal 1671 - Benguela 
Angola 

Armando Castigo João Amós T unzi ne 
Caixa Postal 2785 - Maputo 
Moçambique 

Antbnio Domingos Francisco 
B<? K. K. - Caixa Postal 16695 
Luanda - Angola 



Panorama T ricontlnental 

Namíbia: a Swapo ganha força 

D Apesar do fracasso das ne
gociações em Lusaka, no 

começo de maio, a frente de 
1 ibertação nacional da Nam Í· 
bia, a Swapo saiu fortalecida da 
reunião e não existem mais dú· 
vidas de que o movimento terá 
uma posição hegemônica no fu· 
turo governo independente des· 
ta ex·colônia alemã, controlada 
pela África do Sul desde o final 

máximo da Swapo, chefiava 
uma delegação de quase 60 pes· 
soas entre as quais, além da di· 
reção do movimento reconheci· 
do pela ONU como o único re· 
presentante do povo namíbio, 
i:stavam também delegados do 
grupo étnico damara (o tercei· 
ro maior da Namíbia), mem· 
bros de partidos como a Swanu 
e representantes da comun ida· 

Sam Nujoma chefiou a delegação da Swapo 

da 1 ~ guerra mundial. 
A Swapo foi a Lusaka pre· 

parada para negociar um cessar· 
fogo na guerra de 18 anos con· 
tra a ocupação su !·africana, 
como passo prévio para a inde· 
pendência da Namíbia, segun· 
do a Resolução 435 das Nações 
Unidas. Já os sul·africanos, li· 
derados pelo administrador da 
Namíbia, Willie van Niekerk, 
procuraram transformar a reu· 
nião numa discussão entre gru· 
pos políticos internos, e não 
entre a Swapo e a potência co· 
lonial. 

Sam Nujoma, o dirigente 
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de branca do território como 
Hans Rohr, do movimento 
Cristãos Democratas da Namí· 
bia (NCD). A composição da 
delegação da Swapo eliminou 
de saída as alegações sul· africa· 
nas de que Sam Nujoma repre· 
sentava apenas o grupo étnico 
dos ovambo (o maior da Na
míbia) e que portanto um acor· 
do sobre o futuro da região, de
veria incluir outros setores so· 
ciais. 

Os sul·africanos mandaram 
para a capital da Zâmbia uma 
delegação formada por mem· 
bros da Conferência Multiparti· 

dária (MPC) um organismo 
criado por inspiração de Pretó· 
ria na tentativa de servir como 
a contrapartida interna da 
Swapo. A MPC originalmente 
tinha 11 membros, mas acabou 
perdendo o pouco de represen· 
tatividade que tinha quando às 
vésperas da reunião de Lusaka 
o Conselho Damara e o secre
tário geral da Swanu abando· 
naram o organismo para inte
grar a delegação da Swapo. As 
detecções sofridas pela MPC 
abalaram de tal forma o seu pa
pel político que Sam Nujoma 
acabou concordando em discu· 
tir com os membros do resto 
do grupo mandado por Pretó· 
ria, com a condição de que eles 
formal mente se apresentassem 
como delegados sul·africanos. 
Até aquela data a Swapo nun· 
ca aceitara sentar·se a uma me
sa de negociações com mem· 
bros dos chamados partidos in· 
ternos da Nam1bia. 

Inferiorizados e desmoralj. 
zados os delegados da MPC 
acabaram recorrendo à tese da · 
vinculação da retirada das tro· 
pas cubanas em Angola à inde
pendência da Namíbia, como 
uma forma óbvia de tentar le
var a conferência de Lusaka ao 
fracasso. A Swapo e a maioria 
absoluta dos países africanos 
rejeitam esta vinculação, su· 
gerida há mais de um ano pelos 
Estados Unidos e conhecida 
nos meios diplomáticos como 
/inkage . As manobras obstru· 
cionistas da MPC isolaram ain· 
da mais o governo de Pretória 
já que até mesmo os membros 
da comunidade branca da Na· 
míbia, especialmente os 25 mil 
alemães que ainda moram lá, 
começaram a se aproximar do 
movimento liderado por Sam 
Nujoma. 
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O fortalecimento da Swapo 
levou o governo de P. W. Botha 
a mudar de posição, admitindo 
agora que aceitará a participa
ção do partido de Nujoma no 
governo independente da Na
míbia desde que em uma fren
te com outros partidos. É uma 
mudança importante porque 
Pretória nunca antes admitiu a 
participação da Swapo num go
verno autônomo na ex-colônia 
alemã. Depois de Lusaka, Pre
tória passou também a colocar 
num segundo plano a questão 
do linkage, reconhecendo que a 
exigência norte-americana é im
praticável nas atuais circunstân
cias. 

O que os sul-africanos pro
curam agora em negociações in
formais é "I ivrar a cara" atra
vés da tentativa de arranjar 
uma fórmula que não seja a da 
435 da ONU, que limita em 
sete meses o prazo entre a con
vocação ce eleições gerais e 
universais, e a concessão da au
tonomia plena. A África do Sul 
acha que a rejeição do plano 
das Nações Unidas é uma ques
tão de honra, tentando evitar 
uma derrota diplomática total 
do governo de P. W. Botha. 

Ao iniciar uma viagem por 
sete países europeus no final 
de maio, P. W. Botha procura
rá entre outras coisas que os 
governos da Inglaterra, Portu
gal, Alemanha Federal, Itália, 
França, Su iça e Bélgica aban
donem a posição em favor de 
uma solução para o caso da Na
míbia, baseada na Resolução 
435. Por seu lado, a Swapo está 
jogando habilmente com o fa
tor tempo. A MPC deve sedes
gastar cada vez mais na medida 
em que os seus membros veri
ficarem que estão do lado per· 
dedor. De uma coisa no entan
to Sam Nujoma já anunciou 
que não abrirá mão: eleições li
vres e diretas, e um prazo para 
a independência completa. A 
Swapo também não aceitará o 
linkage. (Carlos Castilho) 
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Moçambique: Itália 
constrói rede de 
telecomunicações 

ltalcom, uma empresa italia
na ligada ao grupo lri-Stet, que 
reúne ainda as firmas GTE e 
Telettra, criará uma nova rede 
de telecomunicações em Mo
çambique. A nova rede, que 
custará 50 milhões de dólares, 
cobrirá uma área desse país 
africano equivalente a todo o 
território italiano. 

É a primeira vez que uma 
empresa italiana estabelece no 
exterior uma estrutura de tele
comunicações de tão alta res
ponsabilidade, que será dotada 
das tecnologias mais avançadas, 
especialmente o sistema Protel, 
baseado nas centrais numéricas 
UT 10/3 da ltaltel e GTD-5C 
da GTE. A ltalcom proporcio
nará centrais telefônicas para 
40 mil linhas, sistemas de trans
missões, redes urbanas e siste
mas para fornecimento de ener
gia. 

Guiné-Bissau: nova 
constituição sem 
o primeiro-ministro 

Em sua primeira sessão após 
seu estabelecimento em 30 de 
abril, a Assembléia Popular de 
Guiné-Bissau aprovou dia 17 de 
maio passado a nova Constitui
ção do país, caracterizada pela 
extinção do cargo de primeiro
ministro. 

A Assembléia, com 150 in
tegrantes, substituiu o Conse
lho Revo'lucionário que gover
nou a Guiné-Bissau desde o gol
pe de 14 de novembro passado, 
que destituiu o então presiden
te Luís Cabral. O Congresso de
verá aprovar a criação de um 
novo Conselho de Estado, cujo 
presidente será o chefe de esta
do. 

A aprovação da constituição 
foi marcada por outras mudan-

ças políticas. No início de 
maio, o comitê central do Par
tido Africano para a Indepen
dência de Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC), único no país, expul
sou de seus quadros os minis
tros de Recurso~ Naturais, Jo
seph Turpin, membro do comi
tê político do partido; de 
Administração Central, José 
Cruz Pinto, do comitê central, 
e da Educação, Y. M. da Silva. 
Os ministros eram ligados ao 
ex-primeiro-ministro Saúde Ma
ria. 

Foi expulso ainda do comi
tê central do PAIGC o diretor 
de aviação civil do país, Braima 
Câmara, e suspensa por um ano 
a subsecretária geral do parti
do, Teodora Maria Gomes, en
carregada dos assuntos da mu
lher. 

África do Sul: nova 
estratégia do ANC 

Declarando que a "ofensiva 
diplomática em torno da paz 
do regime sul-africano não es
magará o Congresso Nacional 
Africano (ANC)", um alto di
rigente do movimento anun
ciou na Zâmbia novas ações mi
litares na África do Su 1. 

"A África do Sul está ten
tando separar o ANC do povo. 
Mas o ANC tem fortes raízes, 
pois existe desde antes que se 
concretizasse a independência 
da região. Pretória sustenta que 
o problema é gerado do exte
rior, mas nós conseguimos trei
nar gente dentro da África do 
Sul. Não são os pequenos nú
meros de militantes fora do 
país que estão carregando o 
peso da luta sobre os seus om
bros. É a massa do povo. Como 
sempre, temos que contar com 
nossas próprias forças e nosso 
poderio dentro da África do 
Sul", concluiu. 



O massacre de EI Chupadero 
governo de Ronald Reagan de 
reativar a ajuda militar à Gua
temala, suspensa pelo ex-presi
dente James Carter em 1977 
devido às violações dos direitos 
humanos cometidas durante a · 
gestão do general Kjell Eugenio 
Laugerud García. O subsecre
tário de Estado para Assuntos 

D Eram uns 200 homens 
com o uniforme do Exér

cito da Guatemala. Na segun
da-feira, 30 de abril, eles inva
diram o acampamento de EI 
Chupadero, a três quilômetros 
da fronteira sul do México, no 
município de Trinitaria, esta
do de Chiapas, e mataram 6 
refugiados guatemaltecos, entre 
eles uma mulher grávida e o · 
menino Jesus Miguel Pascual, 
de 11 anos. O sacrifício mais 
cruel foi o d~ Jesus: seus assas
sinos o torturaram, castraram 
e lhe deram um tiro de miseri
córdia na cabeça. 

As violências contra o meni
no foram comprovadas por au
toridades mexicanas e represen
tantes dó Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur) . Depoimentos de refu
giados e investigações da polícia 
apontaram os kaibi/es (soldados 
de tropas antiguerrilha do Exér
cito da Guatemala) como res
ponsáveis pelo massacre. 

O caso teve ampla repercus
são. Em discursos no Congres
so e declarações a jornais, par
lamentares e representantes da 
igreja católica assinalaram não g 
ser a primeira vez que mí,itares ; 
da Guatemala invadem campos E 
de refugiados no México à pro- ~ 
cura de guerrilheiros guatemal
tecos . Porta-vozes de parti
dos de direita, como o Parti
do Acción Nacional (PAN). e 
de esquerda, como o Popular 
Socialista (PPS), condenaram 
o crime e exigiram, diferencian
do-se apenas no tom menos ou 
mais enérgico das declarações, 
uma resposta firme do governo 
do presidente Miguel de la Ma
drid , . que fez um protesto di
plomático junto ao regime do 
general Oscar Mej ía V íctores. 

No dia 3 de maio, o embai
xador da Guatemala no Méxi
co, Julio Cesar Méndez Monte-
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negro, reiterou a nota do co
mando das forças armadas de 
seu país sobre o episódio e ne
gou que o ataque tivesse sido 
feito por militares. "Foram 
guerrilheiros vestidos com o 
uniforme do exército para pro
vocar um conflito entre os dois 
países", afirmou o embaixador, 
que foi presidente da Guatema-
1 a entre 1966 e 70, a cujo gover
no se atribui a morte de 30 mil 
civis. 

Treze dias depois, o governo 
mexicano, em novo protesto, 
contestou a resposta do regime 
da Guatemala. "As investiga
ções", informou o comunica
do oficial mexicano, "confir
maram que os culpados vieram 
do território guatemalteco e a 
ele regressaram. Não há evidên
cias de que os autores do crime 
sejam integrantes de grupos 
subversivos, como sustentou o 
governo da Guatemala". 

Os Estados Unidos tiveram 
uma reação lacônica: no com
ments. Essa ausência de comen
tários do governo norte-ameri
cano foi considerada por analis
tas um sinal da tendência do 

1 nteramericanos, Langhorne 
Motley, defendeu a necessidade 
de os Estados Unidos presta
rem assistência econômica aos 
militares guatemaltecos, "que 
enfrentam uma séria ameaça in
surgente". 

Em meio às repercussões do 
massacre de EI Chupadero, 
membros da Comissão de direi
tos humanos da Guatemala de
nunciaram na Cidade do Méxi
co que foram realizadas 1.330 
execuções extra-judiciais e 
1.600 desaparecimentos em seu 
país, nos últimos meses, além 
de bombardeios e ataques con
tra a população, em especial na 
região sudeste. "O alarmante 
aumento das violações aos di
reitos humanos na Guatemala, 
por parte das forças de seguran
ça do Estado", advertiu a nota 
da Comissão, "intensificará o 
fluxo de refugiados para os 
países vizinhos". Segundo au
toridades mexicanas, há 92 

Acampamento de refugiados guatemaltecos no México 
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acampamentos com cerca de 
46 mil guatemaltecos no sul do 
país. Só em Chupadero, havia 
três mil refugiados. 

Após o massacre de 30 de 
abril, o governo mexicano ini
ciou a transferência dos refu
giados para o estado de Cam
peche, no sudeste do país. As 
primeiras famílias seguiram de 
Palenque, em Ch iapas, para a 
localidade de Pensilvânia, no 
município de Chamboton. O 
governador de Campeche, Eu
genia Echeverría Castellot, dis
se que o local é apropriado 
para receber os refugiados por 
sua distância da fronteira, gran
de extensão e facilidade de 
acesso e de obtenção de água 
em poços artesianos. 

O governador esclareceu que 
a acolhida não implicará custos 
para o Estado porque os gastos 
serão cobertos por organ ismos 
internacionais de ajuda a refu
giados e há a possibilidade de 
empregar os guatemaltecos nas 
lavouras de arroz, milho e fei
jão, quando escassear a mão-de
obra mexicana. 

A política do México para o 
problema dos refugiados foi 
elogiada pelo Comissário das 
Nações Unidas para Refugia
dos, Paul Harting, em entrevis
ta ao jornal E/ Oía. Ele agrade
ceu o apoio do México ao 
Acnur e disse que essa coope
ração permitiu ao órgão "ame
nizar o sofrimento dos guate
maltecos nos acampamentos ao 
sul do país com distribuição de 
alimentos, remédios, coberto
res e ajuda material". 

Doze dias após o episódio 
de Chupadero, o governo mexi
cano concedeu asilo político a 
quatro homens e uma mulher 
da Frente Farabundo Martí de 
Libertação Nacional (F M LN) 
de EI Salvador que tentaram as
saltar na véspera uma casa co
mercial em San Salvador. Ao 
serem cercados pela polícia, fi
zeram 73 reféns e conseguiram 
a transferência para a embaixa
da do México. (Octavío Tostes) 
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Egito: Mubarak vence 
sem convencer 

D O presidente egípcio Osny 
Mubarak perdeu 7% dos 

votos nas eleições presidenciais 
do dia 27 de maio, mas mesmo 
assim manteve uma confortável 
maioria de 87% dos deputados 
no Parlamento de 448 vagas. 
Foi a primeira eleição presiden
cial realizada no Egito desde a 
morte de Anuar Sadat, mas 
apesar disto a abstenção foi 
alta porque de alguma forma a 
legislação eleitoral tornava pra
ticamente certa a vitória do 
Partido Nacional Democrático 
(NPD) , do presidente Mubarak. 

A oposição conseguiu ape
nas 57 cadeiras no novo Parla
mento, registrando um aumen
to de votos em comparação ao 
total anterior. Apenas o Parti
do Novo Wafd, de centro-direi
ta, conseguiu ultrapassar o to
tal de 8% dos votos para poder 
ser representado no Parlamento 
egípcio. Os três outros partidos 
oposicionistas não conseguiram 
este total e ficaram de fora. O 
Partido União Progressista, de 
esquerda, o Partido Socialista 
do Trabalho, de centro-esquer
da, e o Partido Liberal, de di
reita, ficaram assim marginali
zados da política egípcia. 

A poderosa Irmandade Mu
çulmana, na ilegalidade, apoiou 
o partido Novo Wafd, enquan
to os antigos nasseristas vota
ram pelos partidos de centro
esquerda. Os dois setores são 
influentes em termos políticos, 
mas mostraram que seu contin
gente ele itoral é fraco para en
frentar a máquina montada por 
Mubarak. 

Na imprensa egípcia, a elei
ção do dia 27 foi anunciada 
como o "início da Terceira Re
pública", mas nos meios políti
cos do Cairo existe a convicção 

Hosni Mubarak: vitória confortável 

de que nada deve mudar, com 
exceção talvez de uma altera
ção superficial no ministério. 
O mais provável é que esta 
"Terceira República" signifi
que na verdade a personaliza
ção do poder em torno de Mu
barak, da mesma forma que 
Anuar Sadat foi o símbolo da 
"Segunda República" e o co
ronel Gamai Abdel Nasser iden
tificou-se com a "Prime ira". 

A vitória obtida pelo atual 
presidente também deve signi
ficar a manutenção da linha de 
reáproximação com os países 
árabes. No terreno econômico 
também não devem ocorrer 
grandes alterações na atual po-
1 ítica de aproximação com os 
meios econômicos· norte-ameri
canos, já que a campanha elei
toral para a votação do dia 27 
baseou-se mais em personalis
mos do que em propostas no
vas para a grave crise econômi
ca que atinge o país. 



Colômbia: trégua entre 
guerrilha e governo 

O A partir da zero hora do 
dia 28 de maio passado, 

12.620 guerrilheiros das For
ças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) cessaram 
por um ano toda atividade mi
litar, em virtude de um acordo 
firmado a 19 de abril com a 
Comissão Nacional de Paz. Essa 
comissão é um organismo plu
ralista integrado por 40 mem
bros designados pelo presiden
te da República e tem caráter 
consultivo. 

A ordem aos guerrilheiros 
de deporem as armas foi assina
da pelo Estado Maior Conjunto 
de 23 membros e por cada um 
dos comandantes das 27 fren
tes que integram as Farc. Por 
seu lado, o presidente Bel isario 
Betancur, em sua condição de 
comandante supremo das for
ças armadas, comunicou a or
dem ao exército governamen
tal. 

A trégua nas hostil idades 
militares por enquanto só com
promete o exército com as 
Farc - o grupo guerrilheiro 
mais antigo e numeroso do país 
- embora possa se estender de
pois também ao M-19 e ao 
EPL Representantes de ambos 
os grupos declararam recente
mente que só aceitariam uma 
trégua quando houver plenas 
garantias de um diálogo nacio
nal. "Diálogo sem trégua ou 
trégua sem diálogo não bas
tam", afirmaram, "falta parti
cipação popular no pacto de 
trégua militar". 

Na capital do país, milhares 
de pessoas se reuniram na pra
ça Boi ívar para celebrar o acor
do de paz: dez mil pombos fo
ram soltos, enquanto agitavam 
lenços brancos, símbolo da 
paz, e cantavam o hino nacio
nal. Depois de dois minutos de 
silêncio, os sinos das igrejas co-
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meçaram a repicar e soaram as 
buzinas dos automóveis. 

O próximo passo será a 
constituição da "Comissão N.a,, 
cional de Verificação" (CN'v) 
cuja tarefa será a de "vigiar e 
certificar o cumprimento cabal 
da trégua por ambas as partes". 
A CNV terá sede em Bogotá, 
mas fará sessões periódicas em 
alguma das oito regiões sob 
controle guerrilheiro. Quando, 
a juízo da comissão, tiverem 
cessado os conflitos armados, 
os integrantes das Farc terão 
um prazo de um ano para po
derem se organizar política, 
econômica e socialmente se
gundo sua "livre decisão". 

O governo, por sua vez, se 
compromete a promover a mo
dernização das instituições po-
1 íticas, fomentar um programa 
de reforma agrária e fortalecer 
as organizações comunais, de 
consumidores, camponeses e 

' indígenas. 

As Farc aceitaram o fim das 
hostilidades, apesar da vigência 
do estado de sítio implantado 
a 19 de maio pelo governo de
pois do assassinato do ministro 
da Justiça, Rodrigo Lara, por 
narcotraficantes. 

No comunicado difundido 
pelas Farc após assinar a tré
gua, o Estado Maior Conjunto 
da organização exige o fim do 
estado de excessão e supressão 
das medidas repressivas impo~ 
tas no último mês e que afetam 
tanto os grupos armados quan
to os narcotraficantes. 

Em resposta a essa exigên
cia, o presidente Betancur de
clarou que "não só por um 
acordo, mas porque o governo 
assim o entende, o estado de 
sítio terminará quando reapa
recerem as condições mínimas 
de segurança nacional". 

Os ãrabes voltam-se para si 
Na reunião anual realizada 

recentemente em Londres, re
presentantes dos 17 4 membros 
da União de Bancos Árabes de
cidiram transferir seus grandes 
investimentos no Ocidente para 
os países árabes com vistas a al
cançar a auto-suficiência do se
tor financeiro desses países. O 
presidente da entidade Anouar 
EI Khalil, disse que a política 
implicará em redução dos lu
cros e, por isso, os investimen
tos nos países ocidentais não 
serão cortados inteiramente. O 
presidente informou ainda que 
os bancos árabes investiram no 
ano passado 32 bilhões de li
bras em todo o mundo, o que 
elevou para 213 bilhões de li
bras o total dos financiamentos. 

Rota do mar 
liga f ndia à Argentina 

Companhias de navegação 
da Índia e da Argentina fir'. 
maram convênio para a cria
ção de um serviço de trans
porte de cargas entre as cos
tas da Índia, do Brasil, do Uru
guai, e da Argentina. O acordo 
foi firmado entre a Shippings 
Corporation of lndia (SCI) e 
Líneas Marítimas Argentinas 
(Elma) durante visita do presi
dente indiano, Gieni Zail Singh, 
a Buenos Aires, e representa um 
avanço nas relações comerciais 
entre países do Terceiro Mun
do. 

As rei ações Su 1-Su I e a pol í
tica dos países em desenvolvi
mento frente aos industrializa
dos seriam os principais temas 
da reunião extraordinária do 
Movimento dos Países Não
Alinhados, que poderia ser rea
lizada brevemente em Buenos 
Aires. Os entendimentos para a 
organização do encontro foram 
revelados durante a visita de 
Zail Singh pelo jornal Tiempc 
Argentino, citando fontes do 
governo de Buenos Aires. 
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América Central: aumenta a 
presença de Israel na região 

D O aumenta da presença is
raelense na América Cen

tral, especial mente através da 
venda de armas, reatualizou na 
pequena nação do Oriente Mé
d io o delicado tema da política 
que segue o estado judeu para 
com essa agitada região. A re
vista israelense New Outlook, 
uma publicação mensal vincu
lada a setores pacifistas, divul-
9ou em seu número de maio de 
talhes da política de Telavive 
para a América Central. O tema 
ganhou atualidade com a re
cente decisão das nações árabes 
de romper rei ações com os go
vernos de Costa Rica e EI Sal
vador quando eles decidiram 
transferir suas embaixadas de 
Telavive para Jerusalém. 

Pelo que divulgou a publicir 
ção, se deduz que os países 
centro-americanos têm em Is
rael um dos seus principais for
necedores de armas. Tal ten
dência se desenvolveu sobretu
do nos últimos dez anos, a um 
ponto que hoje Israel é o séti
mo vendedor mundial de ar
mas, depois dos Estados Uni
dos, União Soviética, França, 
Grã-Bretanha, Itália e Brasil. 

1 srael, segundo este relató
rio, figura em segundo lugar de
pois do Brasil, como abastece
dor de armas aos países do Ter
ceiro Mundo. Em 1982, Israel 
ex portou armas no valor de 1,5 
bilhão de dólares, cifra que re
presenta 25% das exportações 
industriais do estado judeu. 

As armas vendidas corres
pondem a quatro categorias: 
armas totalmente manufaturir 
das em Israel {fuzis Usi e Gali/l, 
armas com uma parte impor
tante de seus componentes es
trangeiros, velhas armas de fa
bricação estrangeira e armas so
viéticas capturadas durante a 
guerra com os países árabes. As 
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vendas aos países centro-ame
ricanos representaram em 1982 
para Israel entre 200 e 250 mi
lhões de dólares. Trata-se so
bretudo de armas ligeiras, equi
pamentos c!e comunicação e 
dispositivos eletrônicos, assis
tência à contrirespionagem e 
conselheiros de segurança -
ajuda considerada significativa 
para a situação dos países cen
tro-americanos, afirma a publi
cação. 

Nos anos de 1978 e 1979, 
durante a insurreição dos sandi
nistas nicaraguenses contra a 
ditadura de Anastasio Somoza, 
Israel foi o principal fornece
dor de armas do regime, afirma 
a revista. O governo norte
americano do presidente Ro
nald Reagan descreveu recente
mente a complementaridade 
das políticas dos Estados Uni
dos e Israel na América Central 
como uma "convergência de in
teresses". 

Os Estados Unidos apoia
riam a penetração israelense na 
região e Israel ajudaria Washing
ton a alcançar ali os seus pró
prios objetivos políticos. Como 
exemplo, citou-se a entrega 
aos rebeldes anti-sandinistas 
das armas capturadas à Organi
zação para a Libertação da Pir 
lestina {OLP) durante a invasão 
do Líbano. 

Menciona-se também o fato 
de que há pouco tempo Edén 
Pastora, 1 íder militar da AI ian
ça Revolucionária Democrática 
{Arde), que luta contra o atual 
regime de Manágua, declarou 
ter recebido armas de Israel 
através da Venezuela. Além dis
so, ainda segundo NewOutlook, 
o consulado israelense na Costa 
Rica ocupa-se em liberar passa
portes falsos aos contra-revolu
cionários. 

Também para enfrentar o 

regime sandinista estreitou-se a 
colaboração entre Israel e Hon
duras. O estímulo a esse tipo 
de cooperação foi dado pelo 
general israelense Ariel Sharon 
durante a visita que efetuou a 
esse país em dezembro de 1982. 

Em EI Salvador, a cooperir 
ção militar com os israelenses 
remonta à metade dos anos 70, 
mas foi particularmente inten
sificada em 1983, quando este 
país centro-americano, acusado 
de violação dos direitos huma
nos, viu reduzir-se o volume de 
ajuda dos Estados Unidos. EI 
Salvador teria transferido sua 
embaixada de Telavive para Je
rusalém em troca de ajuda is
raelense em projetos agrícolas 
e assistência militar. 

Na Guatemala, a venda de 
armas israelenses compete com 
a dos Estados Unidos. Esta si
tuação data de 1977, quando o 
governo norte-americano do 
presidente James Carter inter
rompeu a ajuda militar com ba
se nas denúncias de violações 
aos direitos humanos do regime 
guatemalteco. 

Esta brecha foi aproveitada 
por Israel, que iniciou então 
uma colaboração ampla não só 
para colocar as suas armas, 
como também mediante uma 
presença ativa, enviando conse
lheiros militares e agentes de 
espionagem, afirma a revista. 
{Dina Nascetti) 

Costa do Marfim 
rola a dívida 

Dirigentes da Costa do Mar
fim negociaram com represen
tantes de 12 países do Ociden
te, reunidos em Paris, o prazo 
do pagamento de 300 milhões 
de dólares - serviço {juros + 
amortização) da dívida total de 
6 bilhões de dólares -, que 
vence este ano. A quantia será 
paga em nove anos, com quatro 
de carência. 



Argentina: seis mil crianças 
afetadas pelo desaparecimento 

de seus pais 

D Mais de seis mil crianças 
sem notícias de seus pais 

desaparecidos durante o regime 
militar (1976/1983) consti
tuem uma sequela pouco co
nhecida da repressão exercida 
pelo governo militar na Argen
tina. Em inúmeros casos, as 
crianças foram testemunhas do 
sequestro de seus pais e tiveram 
que ocultar muitas vezes a si
tuação aos seus companheiros e 
amiguinhos por ordem de seus 
familiares, devido ao medo rei
nante. 

Os principais sintomas que 
apresentam as crianças são : ini
bição, distúrbios de pensamen
to, problemas de aprendizagem 
ou de conduta, agressividade 
excessiva, dependência emocio
nal e insistentes perguntas e 
questionamentos referentes à 
situação em que vivem. Para 

seu tratamento, além da assi~ 
tência particular que algumas 
dessas crianças recebem, criou
se o Movimento Solidário de 
Saúde Mental, instituído por 
familiares de detidos e desapa
recidos por razões políticas. Es
te organismo médico, presidido 
por Eduardo Pavlovsky! atende 
uns 30 casos de crianças que 
"padecem os efeitos de uma si
tuação social que ainda perdu
ra", segundo declararam os 
seus integrantes. O Movimento 
Solidário de Saúde Mental sus
tenta que esses casos não de
vem ser tratados de uma ótica 
particular e sim social. É a so
ciedade que tem que dar uma 
resposta a uma série de ques
tões pendentes, afirmam. 

" Além disso - assinala um 
dos integrantes da equipe - fi
ca colocado o tema de como a 

Portugat: conferência internacional 
pela paz na América Central 

D Com a participação de 
mais de 300 delegados de 

organismos não governamentais 
de 70 países de cinco continen
tes, se realizou em Lisboa, do 
dia 3 a 6 de maio passado, a 
Conferência Internacional pela 
Paz na América Central e na 
Nicarágua. 

Presidida pelo prêmio Nobel 
da Paz de 1980, o argentino 
Adolfo Pérez Esquivei, a reu
nião analisou e definiu planos 
de solidariedade internacional , 
diante da "agr~ssiva política 
norte-americana" na América 
Latina e o di reito da Nicarágua 
à sua autodeterminação. 

O resultado final do traba
lho da conferência foi uma de
claração final e as conclusões 
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de quatro comissões de traba
lho sobre a situação centro
americana. Na declaração final, 
se recomendou declarar o dia 
19 de julho - aniversário da re
volução sandinista - como o 
dia da solidariedade internacio
nal, assim como a realização de 
programas específicos de soli
dariedade com o povo da Nica
rágua. 

Duas resoluções aprovadas 
pelas quatro comissões estabe
lecem o envio de uma delega
ção à ONU e ao Congresso nor
te-americano, com a finalidade 
de lhes transmitir as conclusões 
do encontro e enviar delega
ções às embaixadas dos Estados 
Unidos nos diferentes países 
para informar sobre as posições 

sociedade reivindica seus pais 
desaparecidos. Foi dito a algu
mas dessas crianças que o se
questro ou o desaparecimento 
de seus pais se devia ao fato de 
que eles 'pensavam diferente' 
- considerou o terapeuta - e 
elas podem inferir que o pen
samento é perigoso." 

"Reconhecendo em outras 
crianças a mesma problemáti
ca, podem brincar, elaborar a 
situação e compartilhar a dor", 
observou a licenciada Rosa Ma
ciel , membro do grupo assisten
cial. Os jogos se desenvolvem 
em geral em torno do tema dos 
sequestros, torturas e das diver
sas imagens que as crianças têm 
a respeito do que pode ter 
acontecido a seus pais. "O qua
dro de incerteza ainda subsiste 
- explicou Rosa - e isso agra
va os transtornos que suportam 
essas pequenas vítimas da re
pressão". 

t Uma peça teatral escrita por 
Pavlovsky, ''Telaranas", está em 
cartaz no Rio atualmente, no Tea
tro Cândido Mendes. 

críticas diante da política de 
Washington. 

Foram aprovadas também 
uma série de medidas no senti
do de bloquear a campanha de 
desinformação "apoiada pela 
administração Reagan" nos 
meios de comunicação do mun
do todo. 

Participaram do encontro 
dezenas de personalidades pol í
ticas e artísticas portuguesas e 
estrangeiras. Entre elas, a atriz 
Julie Christie, o compositor 
grego Mikis Theodorakis, a sra. 
Hortência Bussi de Allende, 
viúva do assassinado presidente 
Salvador Allende, a ministra 
vietnamita Nguyen Thi Binh, o 
padre nicaraguense Fernando 
Cardenal, o presidente do Con
selho Mundial da Paz, Romesh 
Chandra e a ministra sandinista 
de Coordenação Internacional 
e Zonas Especiais, Mônica Bal
todano. 
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Cumpriremos com 
a nossa parte. 

Assumi o Governo do Rio de Janeiro 
certo de que o maior desafio que me 
aguardava era este contexto de violência 
e criminalidade. E mais, que essa herança 
trágica tenderia a agravar-se. Todas as 
suas causas e origens, suas fontes 
geradoras, continuariam cada dia mais 
férteis e estimuladas ao máximo. 
Atingimos a um ponto dessa tragédia em 
que se torna imprescindível uma 
definição de responsabilidades. De nossa 
parte, nunca nos excusamos em assumir 
as tarefas que nos cabem. 
Estamos - convém deixar bem claro -
diante de verdadeiras fábricas de 
bandidos e assaltantes funcionando a 
todo vapor, produzindo mais e mais. A 
cada semana novos contingentes de 
pivetes e jovens com desvios de conduta 
se iniciam nas práticas da violência e do 
crime. 
Esta é a herança trágica destes 20 anos 
de permissividade a um capitalismo 
desumano, que marginalizou a população, 
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de um regime de centralização e arbítrio 
e seu modelo econômico que agora 
culmina com esta candente realidade de 
recessão, de desemprego generalizado, 
com uma espiral inflacionária nunca 
registrada. Só no Rio de Janeiro, 
necessitaríamos, anualmente, de 150 a 
200 mil novos empregos para os jovens 
que atingem a idade de trabalho. Afora 
os contingentes acumulados. A esta triste 
realidade soma-se ainda cerca de 700 mil 
crianças e adolescentes que encontramos 
sem aulas e professores, subnutridos, 
vagando aos bandos na escola do crime e 
da contravenção. 1: certo que a maioria 
dos nossos jovens, pela formação que 
trazem de suas famílias, não toma estes 
descaminhos. Mas uma boa parte, sim. 
As estatísticas estão aí demonstrando: a 
média de idade dos bandidos e 
assaltantes que semeiam o crime e a 
intranquilidade no Rio de Jáneiro está 
em torno de 20 anos. 
Entendi que a minha primeira tarefa 



deveria ser a de reciclar e preparar os 
recursos humanos das instituições 
policiais para as suas finalidades 
específicas. Retirá-los das atividades 
políticas repressivas. Dignificar estas 
instituições e elevar o nível profissional 
e técnico de seu pessoal. Fizemos 
progressos sensíveis a esse respeito. 
Agora, estamos aumentando os efetivos. 
Mais de 1.500 homens já foram 
incorporados à PM. Até julho, mais 650. 
Realizamos concurso para detetives da 
Polícia Civil. Esperamos que até 
dezembro venham a ser incorporados 
cerca de 1 O mil homens aos efetivos de 
ambas as corporações. Fizemos retornar 
às suas funções grande número de 
policiais, mas· ainda precisam voltar cerca 
de 1.350, cedidos a outras áreas do 
Governo Estadual, de municípios e do 
Governo Federal. E imprescindível que 
estes efetivos voltem ao serviço direto da 
população. Preocupamo-nos, 
permanentemente, em colocar o máximo 
de policiais fardados nas ruas. 1 nclusive 
agora, decidimos restaurar e colocar em 
serviço externo a polícia de vigilância 
civil. De início, 3 delegacias base no Rio, 
mais uma em Niterbi e outra na Baixada. 
Em certas áreas, voltaremos com os 
serviços das duplas "Cosme e Damião". 
De momento, nas praias e calçadões de 
Copacabana, Ipanema, Leblon e ruas 
de intensas atividades comerciais desses 
bairros, áreas em que vêm ocorrendo a 
maior incidência de crimes e assaltos. 
Cabines com viatura, 3 homens fardados 
permanentes, sistemas de alarme e 
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comunicação, serão instalados mediante 
pedidos e com ressarcimento do seu 
custo e manutenção. Estamos 
desenvolvendo um intenso esforço para 
controlar e reprimir o uso e porte ilegal 
de armas e seu tráfico clandestino. 
Enfim, afirmo à população que estamos 
mobilizando o máximo de nossas 
energias e potencialidades. 
Cumpre, porém, que nesse contexto, 
todas as áreas assumam as suas 
responsabilidades. A começar pelo que 
corresponde ao Governo Federal. 
Estamos vivendo as consequências 
trágicas do seu modelo econômico. 
Agora mais graves e dramáticos. O Poder 
Central não pode ficar assistindo tudo 
isto de braços cruzados, prosseguindo na 
mesma política e esperando que as 
autoridades estaduais contenham os 
efeitos de um processo social cada dia 
mais alarmante. 
À Imprensa e aos meios de comunicação, 
nosso chamamento a uma reflexão. Sua 
colaboração é indispensável. Precisamos 
salvar e encaminhar os nossos 
adolescentes com mensagens construtivas, 
amenizando tudo o que yenha a 
desorientá-los e induzi-los à prática do 
crime e da violência. Se cada parte 
assumir as suas responsabilidades, 
trabalhando juntos, tenho a certeza de 
que haveremos de reduzir a violência e a 
criminal.idade no Rio de Janeiro ao 
menos a níveis toleráveis, como merece 

- e tem direito a nossa população. 

Governador Leonel Brizola 
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Editorial 

As Olimpíadas e a guerra fria 

O boicote da União Soviética e aliados contra os 
Jogos OI ímpicos de Los Angeles é consequência 
direta do clima de guerra fria que domina hã mais 
de três anos as relações entre as duas 
superpotências. Esta data está vinculada à subida 
ao poder do republicano Ronald Reagan e, 
portanto, ao controle da Casa Branca pela 
extrema-direita. 
Mas os antecedentes desse caso lamentável podem 
ser encontrados em 1980, quando, em represá! ia 
pela intervenção soviética no Afeganistão, o 
presidente Jimmy Carter decidiu sabotar as 
OI impíadas realizadas naquele ano em Moscou. 
Tão violenta reação e as pressões exercidas pelos 
Estados Unidos sobre as nações situadas em sua 
esfera de influência, fizeram com que 62 países 
não comparecessem em Moscou. Os jogos da 
capital soviética foram, assim, privados dessa 
universal idade que era, justa mente, a 
palavra-de-ordem defendida em fins do século 
passado pelo francês Pierre de Coubertin para 
retomar a tocha da confederação grega. 
As nações que, sucessivamente, aderiram aos 
Jogos OI ímpicos até abranger todo o planeta, 
tinham-se comprometido a respeitar e cultivar os 
ideais dos Jogos, inclusive os estatutos olímpicos 
que propunham a competição multidesportiva, 
de caráter não profissional, orientada no sentido 
de "construir um mundo melhor e mais pacífico", 
e, obviamente, à margem das contingências 
políticas. 
Esse ideal foi quebrado pelo boicote 
norte-americano de 1980, originando assim um 
nefasto precedente. 
ó presidente Carter não representava a 
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extrema-direita norte-americana e, sim, setores 
centristas, e seu gesto refletiu a radicalização 
dentro do establishment dos Estados Unidos pelo 
terreno perdido pela superpotência a nível 
internacional. A atitude do ex-presidente foi 
interpretada como a reação a uma série de fatos 
que - desde a derrota na guerra do Vietnã até 
a explosão da revolução islâmica no Irã e os 
acontecimentos no Afeganistão - implicavam um 
constante retrocesso da hegemonia que 
Washington chegou a deter imediatamente depois 
da 2il Guerra Mundial. 
Essa reação foi levada ao extremo pelo presidente 
Reagan e transformada no eixo de sua política 
externa, obsessivamente centralizada no confronto 
Leste-Oeste. 
Sem dúvida, o precedente da deserção 
norte-americana dos jogos de Moscou terá 
influenciado a semelhante decisão soviética em 
relação a Los Angeles. Mas este fator não consta 
dos argumentos utilizados na justificativa do 
Kremlin e há, na verdade, outros elementos que 
parecem ter tido mais peso na adoção dessa 
atitude. 
A volta à guerra fria por iniciativa do atual governo 
norte-americano tensionou as relações entre as 
duas superpotências a um tal ponto que qualquer 
contato implica em atrito, em controvérsia e um 
terreno de luta no qual se tende a arrastar os 
demais países. 
A substituição da coexistência pacífica, que 

· dominou as décadas de 60 e 70, pela guerra fria, 
implica uma opção que privilegia o poderio 
militar, mas cuja dinâmica se projeta sobre as 
demais áreas. 



A escalada armamentista do presidente Reagan 
não podia deixar de provocar o armamentismo de 
seus rivais, assim como suas ameaças de guerras 
espaciais e suas imprecações contra o sistema 
socialista - que identifica como o "império do 
mal" - estimularam réplicas indignadas e violentas 
dos soviéticos. 
Seria de esperar que a escalada armamentista e a 
aspiração norte-americana de conseguir uma 
superioridade estratégica completa sobre a União 
Soviética fizessem fracassar as negociações de 
Genebra, ligadas ao desarmamento ou ao controle 
de mísseis. 
Mas a contradição se estendeu inexoravelmente a 
outros campos, como o comercial e o da 
transferência tecnológica, para depois dar um novo 
e mais grave golpe ao ideal olímpico. 

Já que as delegações dos países socialistas 
compareceriam a Los Angeles, esta seria a ocasião 
para que as organizações anticomunistas 
norte-americanas, assim como círculos 
provenientes da emigração daqueles países, 
aproveitassem essa excepcional caixa de 
ressonância para uma campanha de denúncias 
e provocações. 
A polêmica que se seguiu ao anúncio da retirada 
soviética permitiu o conhecimento, a nível 
internacional, de uma impressionante I ista de 
atividades compreendidas na mencionada 
campanha. Diante de tais preparativos para a 
"recepção" dos atletas socialistas, a alegação 
soviética de que faltariam condições de segurança 
- no sentido psicológico e no que se refere a uma 
competição dessa natureza - aparece revestida 
d!! credibilidade. 
A resposta da Casa Branca mencionava que as 
instituições e a legislação dos Estados Unidos não 
permitiriam ao governo impedir manifestações 
de grupos anticomunistas, o que, em princípio, 
também seria verdadeiro. Mas nesse caso não se 
tratava de uma atitude imparcial da administração 
Reagan, e, sim, de uma promoção ativa da 
campanha. 
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Até que ponto e com que recursos o mesmo 
governo,que mina os portos da Nicarágua e atenta 
de tal maneira contra as próprias bases do direito 
internacional, alimentava essa campanha é algo 
impossível de precisar e mais ainda de provar. Mas 
do ponto de vista dos soviéticos, eles não poderiam 
presumir outra coisa senão que, ao se apresentarem 
na casa do seu adversário, submetidos às regras 
deles, e com ampla divulgação por parte dos meios 
de comunicação do sistema transnacional das 
manifestações anticomunistas, estariam se 
prestando impotentes a uma manobra planejada 
de desprestígio contra o regime socialista. 
Outro fator teria pesado também na decisão, 
segundo analistas da Europa Ocidental. Eles 
sustentam que, do jeito que estavam as coisas, 
se as delegações socialistas tivessem ido a Los 
Angeles, sua mera presença teria dado razão a 
Reagan em suas críticas às forças e governos 
europeus. Os aliados do Velho Continente 
pressionam Reagan a abrandar sua política 
intransigente e a se dispor a negociar cor'n a URSS. 
A estes interlocutores da comunidade militar do 
Atlântico Norte, o ocupante republicano da Casa 
Branca respondeu que sua dureza com Moscou 
e seu armamentismo unilateral dariam seus frutos. 
Assim, por exemplo, a retirada soviética das 
negociações de Genebra seria, na realidade, um 
blefe. E, finalmente, aqueles voltariam a negociar 
e a fazer concessões de acordo com os desejos 
da Otan. 
É preciso dizer que em geral os dirigentes políticos 
europeus pensam exatamehte o contrário: que 
Reagan fechou a porta e levou as negociações a 
um beco sem saída. Se, neste contexto, os 
soviéticos tivessem participado dos jogos de Los 
Angeles, teriam contribuído para dar uma 
certa impressão de normalidade que reforçaria 
a interpretação de Reagan e dos "falcões". Dessa 
forma, teriam prejudicado os aliados atlânticos 
favoráveis à coexistência e ao diálogo, aos quais a 
URSS não pode tirar autoridade sem comprometer 
seus próprios interesses. 
Parece natural que essas considerações tenham 
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influído na decisão soviética. Em todo caso, as 
mesmas não estariam em contradição com as 
motivações anteriores, e sim se complementariam. 
Sejam quais forem as motivações diretas ou 
indiretas, o incidente das Olimpíadas revela a 
gravidade que alcançou a asfixiante atmosfera da 
guerra fria. 
Como se poderia deter esta escalada dei irante que 
põe em perigo a existência de toda a Humanidade 
pelo verossímil risco de um holocausto nuclear? 
Não existem muitos motivos para otimismo, 
infelizmente. Tudo indica que os soviéticos sentem 
que são desafiados e ameaçados e não poderiam, 
assim, fazer concessões sem que fossem vistas 
como uma vitória incondicional do adversário 
norte-americano, e como um risco à segurança da 
área socialista. Não poderiam, portanto, dar um 
passo no sentido da conciliação, enquanto não 
recebam uma prévia demonstração da 
receptividade norte-americana. 
E o que se pode esperar da parte de Washington? 
Nada até depois das eleições, dizem os analistas em 
assuntos norte-americanos. Mas alguns acrescentam 
que, passadas as eleições - e se deduz que Reagan 
as vencerá se não der um grande escorregão ou se 
não ficar evidenciada a fragilidade da recuperação 
da recessão econômica - o presidente se 
encaminhará para uma política mais "pragmática" 
em relação a Moscou. 
Um político ultradireitista como Reagan, promotor 
de uma campanha eleitoral claramente 
anticomunista, cujo governo não se afastou dessa 
linha e que com ela seria reeleito, dificilmente 
se disporá a percorrer os caminhos de distensão 
como sob o governo John Kennedy. Diante da 
falta de resultados de sua dureza em relação à 
URSS, é provável que em seu segundo mandato 
Reagan esb.oce algumas políticas mais realistas. 
Mas também é provável que aconteça o oposto. 
Os antecedentes disponíveis fazem presumir que o 
presidente não fará correções substanciais em sua 
política externa. 
Então, o que fazer? No plano político, não há 
unidade européia nem um sólido bloco para 
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enfrentar Reagan com alguma eficácia. São 
inúmeras, portanto, as razões para pessimismo a 
curto prazo. A presença de sinais de repúdio 
crescente ao belicismo, vigorosamente expresso 
no crescimento do movimento pacifista nos 
Estados Unidos e na Europa, permite, no entanto, 
ai imentar alguma expectativa de mudança. i; 
evidente que a persistência da guerra fria está 
destinada a estimular a sua contrapartida, isto é, 
a militância pela paz e pelo desarmamento. 
Os acontecimentos em torno das Olimpíadas 
sugerem que nas metas de todos os setores que se 
incorporam à luta contra o armamentismo e pela 
distensão, deveria constar a instituição de uma 
sede permanente para os Jogos. Provavelmente 
Atenas - como muitos já propuseram - seria o 
local que facilitaria um consenso, já que a cidade 
grega de Olímpia foi o berço histórico destes 
jogos. 
A batalha por uma sede permanente resulta 
imperativa por duas razões. Os próximos jogos 
poderiam ser realizados em 1988 em Seul, típico 
cenário do confronto Leste-Oeste, e é muito 
provável que, nesse caso, surjam tentações de 
instrumentar uma campanha anti-soviética na 
capital da Coréia do Sul parecida com a atual e 
que produziria similares reações dos soviéticos. 
Pouco ou nada ficaria de pé das Olimpíadas depois 
de um novo fracasso. O acordo sobre uma sede 
permanente poderia assim preservar este encontro 
da juventude desportiva de todo o mundo. 
Em segundo lugar, o estabelecimento de um local 
permanente e neutro seria uma contribuição para a 
paz, já que eliminaria um dos âmbitos de 
confronto das superpotências. A celebração 
normal dos Jogos Olímpicos em um cenário alheio 
às tensões Leste-Oeste seria uma contribuição 
modesta ao ideal pacifista e não bastaria para 
modificar o atual ambiente internacional. Mas 
seria um avanço positivo. Daí esta proposta de que 
os círculos e forças favoráveis à paz e à distensão 
coincidam no pedido de transferir os Jogos 
01 ímpicos para uma sede que os subtraia ao 
confronto bipolar. 
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DROGAS 
Um dos maiores 

desafios do nosso tempo 

Como se explica o aumento constante do 
consumo de drogas nas sociedades 
industrializadas e a sua crescente incidência 
em alguns países do Terceiro Mundo? 
Existem formas de combater o vício? 
Quais são os interesses econômicos e até 
mesmo políticos que estão por trás do 
tráfico de narcóticos? Que atitude devem 
assumir os países do Terceiro Mundo 
produtores de coca, de haxixe, da papoula 
dormideira? Que peso têm as denúncias de 

que a cooperação norte-americana com as 
polícias ou outros órgãos encarregados da 
repressão ao contrabando de drogas é uma 
nova versão da infiltração de agentes de 
inteligência? 
O nosso objetivo com esta matéria de capa 
é apresentar alguns aspectos do problema 
das drogas que em geral não são abordados 
na cobertura jornalística habitual. Muitas 
das respostas às perguntas colocadas, ficam 
no entanto, por conta do leitor. 



DROGAS 

Um poder transnacional 
Uma complexa corr~nte que une o camponês andino ao 
fumador de ópio da lndia, passando pela máfia siciliana 
e a União Corsa, movimenta 30 bilhões de dólares anuais 

equivalentes aos lucros da Exxon e da Gulf Oil 
e ameaça um terço dos norte-americanos 

de ficarem dependentes dos narcóticos 

Beatnz Bim'o 

N 
ão sei como lhe agradecer. .. Talvez com 
um pouco de "erva". 
- Hum ... um chimarrão depois de tanto 

tempo não cairia mal. 
O diálogo entre um jovem peruano e um argen

tino recém-chegado se deu no bairro de Barranco, 
conhecido em Lima por ser local de encontro de 
poetas e boêmios. O portenho havia ajudado o jo
vem peruano a recuperar uma carteira com dinhei
ro que haviam tentado lhe roubar. Mas, para sua 
surpresa, em vez de receber a erva-mate que espe
rava em quantidade generosa, o jovem entregou-lhe 
uma porção que caberia em um dedal. "Engraçado 
- comentou - esses peruanos não entendem nada 
de chirnarrlfo. Pensam que o tomamos em conta-

* Os materiais para a elaboração deste trabalho foram 
pesquisados pelo Centro de Documentação de cadernos 
do terceiro mundo, principalmente por Eunice Senna. Es
tendemos o nosso agradecimento a Donalson Magalhães 
Garchegne e a Otávio Tostes. 
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gotas". Mas, lamentavelmente, quem não havia en
tendido nada era ele: o que havia recebido de seu 
agradecido amigo era outra "erva", maconha, fu
mada habitualmente por jovens frequentadores da 
"Ponte dos Suspiros", nesse bucólico bairro lime
nho. 

Esta anedota, que é real e nós a presenciamos 
há alguns anos quando vivíamos em Lima, é uma 
das tantas que podem ilustrar até que ponto as 
drogas se foram introduzindo na vida moderna, em 
todos os círculos sociais, fazendo a cada ano mais 
adeptos e mais danos e gerando cada dia mais vul
tosas cifras de dinheiro, ao ponto de a mafia que 
está por trás do tráfico ilegal ter passado a consti
tuir uma transnacional tanto ou mais poderosa 
quanto as conhecidas Exxon, Xerox, IBM. .. 

Nos últimos 20 anos, o uso de drogas se gene
ralizou tanto que o narcotráfico foi definido como 
"o negócio mais lucrativo dos tempos modernos" 
e, apesar disso, não existe uma estratégia a nível 
local, nacional ou regional que tenha sido eficaz 
em enfrentá-lo. Lendo as estatísticas, ao contrá
rio, conclui-se que a iniciativa ainda está do lado 
dos traficantes, infiltrados em todos os níveis so
ciais, nas mais diversas estruturas de poder nos 
países-chave para sua "atividade" e dispondo de 
equipamentos militares, além de uma infra-estru
tura que provocaria inveja a muitos dos Estados 
do empobrecido Terceiro Mundo. 

Mas os traficantes são intermediários entre duas 
pontas: o produtor e o consumidor das drogas. E 
se seu negócio é tão lucrativo, é também, em gran
de medida, porque não têm havido políticas ade
quadas para acabar com o problema da produção 
e do consumo dos narcóticos. Se não existisse um 
mercado consumidor, segundo a mais elementar 



regra da oferta e da procura, mro haveria quem se 
ocupasse em produzir ou inclusive em intermediar. 
Ou, por outro lado, se fossem oferecidos ao cam
ponês incentivos, apoio e condições para dedicar
se a outros tipos de cultivos, possivelmente optaria 
por eles, na medida em que passaria a ·satisfazer 
suas necessidades básicas com uma atividade de 
menor risco. Isso já foi demonstrado, com alguns 
resultados positivos, a nível experimental. 

Os plantadores: 
delinquentes ou vítimas? 

O mundo da droga tem atividades bem diferen
ciadas. Existem os plantadores, os financiadores, 
os transportadores, os que se encarregam.da refina
ção-em laboratórios clandestinos, os revendedores 
atacadistas e varejistas. E, naturalmente, os consu
midores. 

Os anos de "trabalho" clandestino ou semi
clandestino deram a todos uma vasta experiência, e 
pelo fato de se tratar de uma cadeia tão grande de 
operações é praticamente impossível vigiar e con
trolar, e muito menos suprimir essa emaranhada 
rede que se estende por todos os recantos do pla
neta. 

O primeiro elo da cadeia sã'o os plantadores. 
São eles os que, em geral, têm menos noçlío de sua 
participaçlío em um submundo onde a lei é ditada 
pela ambiça-o de lucro e rtlro impera outro ideal se
na-o o do enriquecimento rápido, nem outra moral 
que não seja a da obediência às regras do jogo do 
mais forte. Para o ca!Ilponês que na América do 
Sul. planta a coca, na Africa o khat, no Oriente Mé
dio o haxixe e na Ásia a papoula do ópio, o proble-
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Alfândega onde o governo boliviano recolhe 
a produção legal de coca, perto de Los Yungas 



ma é, antes, cultural e de sobrevivência. 
Grande parte da população andina tem na coca, 

desde antes da conquista espanhola, um de seus ali
mentos básicos. A coca faz parte de seu mundo 
mágico e é utilizada em rituais. Mastigar coca aju
dou, durante séculos, a população indígena do 
Peru e da Bolívia a suportar o frio, mitigar a fome, 
resistir ao trabalho duro nas ladeiras das monta
nhas andinas.1 

Na Turquia, a colheita da papoula do ópio pas
sou a fazer parte da cultura dos lavradores da re-

O "khat", a droga verde 
do continente africano 

gião de Afyon. Na "época de ouro" da produção 
turca, mais de meio milhão de pessoas vivia do 
cultivo do ópio. Junho é o mês da colheita, mas só 
em um dia desse mês os frutos amadurecem ao 
ponto exato para permitir ex trair deles o ópio que 
dará origem à morfina e à heroína. Nesse dia, as 
crianças são fechadas nas casas, com janelas e por-

1Calcuta-se que quase cinco milhões de índios perua
nos se alimentam e vivem da produção de coca, cuja folha 
tem alto valor nutritivo atém de medicinal, segundo foi 
provado cientificamente. 

ga, alegando que os seus efeitos estavam minando 
a família, elevando os índices de fracassos matri
moniais e aumentando a criminalidade. Foram 
proibidos o cultivo, a comercialização e o uso do 
khat, com pesadas sanções penais para os infra-

"' tores. 
i Pesquisas médicas da década de SO demonstra
~ ram que o uso excessivo ou sistemático da droga 
E - que tem sido comparada com a benzedrina e a 
~ cocaína - pode produzir impotência, imbecilida
-& de e, em alguns casos, a morte. 
~ Essa medida do governo de Mogadíscio afeta 
~ diretamente os camponeses do Quênia, principais 
:; fornecedores do khat aos consumidores somalis. 

D Duas óticas bem difer~ntes em relação ao 
problema da droga na Africa estão represen

tadas pelas atitudes dos governos da Somália e do 
Djibuti em relação ao khat. Essa folha - que ao 
ser mastigada libera um narcótico que estimula o 
organismo e ajuda, como a coca, a esquecer a fo
me - é comercializada oficialmente pelo governo 
de Djibuti Esse comércio está avaliado em cerca 
de 15 milhões de dólares anuais. O khat consumi
do no Djibuti é produzido quase exclusivamente 
na Etiópia, de onde chegam diariamente umas 10 
toneladas da folha, por via aérea. Daí são distri
buídas pelos táxis oficiais (chamados popular
mente de "sultões do khat") aos milhares de con
sumidores espalhados pelo país. O equivalente ao 
consumo de um dia custa aproximadamente 7 
dólares, o que representa um elevado ônus para 
as paupe~adas famílias desse pequeno país do 
Cltlfre da Africa. 

A situação é radicalmente diferente na Somá
lia, outro grande consumidor de khat. No ano 
passado, o presidente Siad Barre ilegalizou a dro-
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A região produtora de khat nesse país é conheci
da como "o triângulo verde", em alusão ao 
"triângulo dourado" produtor de ópio no sudeste 
asiático. Outro grande produtor africano da folha 
é a Etiópia, onde o khat é o segundo produto 
agrícola mais importante nas exportações. 

No caso do Quênia, as plantações são ilegais, 
porém o governo até agora fez "vista grossa" para 
elas, urna vez que de seu cultivo dependem milha
res de famílias camponesas. (Estima-se que só o 
mercado somali representa uma demanda de 500 
toneladas anuais.) A falta de uma supervisão ou 
asse~oramento adequado fez com que muitos 
desses camponeses - alguns dos quais também 
plantam café e chá - utilizassem os mesmos inse
ticidas que são utilizados naqueles casos, para 
combater urna praga que apareceu nas folhas da 
droga. Resultado: em poucos dias os hospitais 
estavam lotados ·de pacientes com queimaduras 
na boca. (A folha do khat é mastigada ao estilo 
da folha da coca, tanto por homens quanto por 
mulheres.) 

Além do uso do khat, no continente africano 
há alguns casos de viciados em ópio na Mauritâ
nia e na Tunísia, de abuso de narcóticos sintéti
cos na Nigéria e Níger e poucos casos de viciados 
em opiáceos (particularmente morfina) no Quê
nia, Níger e Africa do Sul. Porém, o problema 
das drogas está longe de ter as dimensões que já 
alcançou em outros continentes. 



O cineasta alemão Michael Gregor fez estas fotografias 
de um centro de produçifo clandestino de cocaína em 
Santa Cruz de Ia Sierra, Bolívia, pouco antes do "golpe 
dos coca-dólares" do general García Meza. As pessoas 
não sabiam que estavam sendo fotografadas. Este 
material documental inédito foi apresentado pelos 
cadernos do terceiro mundo pouco depois do golpe de 
estado de 1980. Nele vêem-se com detalhe as 
diferentes etapas do trabalho dos traficantes e a 
poderosa infra-estrutura com que eles contam 



tas trancadas, pois a respiração do ar contaminado 
pode lhes ser fatal. Homens e mulheres, com os 
rostos cobertos com lenços protetores, trabalham 
nos campos 24 horas seguidas. O que não for co
lhido nesse dia já não servirá mais. Mas como cada 
quilo da papoula rende uns 15 dólares aos campo
neses, nesse dia lucram para viver o ano inteiro. 

Quando, por pressões dos Estados Unidos, a 
Turquia proibiu os cultivos e impôs a pena de mor
te para quem violasse a le~ uma nova vers[o da 
guerra do ópio esteve a ponto de explodir e vários 
governos sucumbiram. 

A Índia é atualmente o maior produtor mundial 
de ópio como cultura legal embora as autoridades 
saibam que aproximadamente 100 toneladas por 
ano são produzidas para o mercado ilegal, em gran
de parte abastecedor da demanda interna do país. 
O estigma cultural com relação à heroína não per
mite o avanço do consumo da droga na sociedade 
indiana apesar do reconhecigo incremento da pro
dução do ópio. Contudo, a lndia possui de 30 a 40 

A coca: droga ou 
alimento estimulante? 

D A coca foi utilizada pelos incas do Peru 
como al4Dento, para oferendas religiosas e 

para rituais. Mastigar a folha da coca é, entre os 
índios do planalto andino, um costume secular. 
A descoberta de coca em túmulos do período 
pré-cerâmico prova a sua presença na vida dessas 
comunidades há pelo menos 3000 anos. 

No ano de 1539, o bispo de Cuzco, dom Vi
cente Valverde, numa carta dirigida à Coroa es
panhola, contava que os índios podiam trabalhar 
em duras condições, sem sentir fadiga, sustenta
dos pelo efeito energético das folhas da coca. 

No seu ensaio "A coca no Peru", publicado na 
revista Socialismo y Participación (abril/83), Bal
domero Cáceres, psicólogo social peruano, cita a 
obra do Inca Garcilaso de la Vega, Comentarias 
Reales (1607), uma das descrições mais impor
tantes sobre o Peru colonial. O Inca Garcila<io 
transcreve observações do padre Blas Valera, 
"que residiu no Peru muitos anos e saiu dele 30 
anos antes do que eu". Nelas se reconhecem as 
virtudes que, para os índios, tinha o uso da coca 
e os benefícios que isso acarretava para os espa
nhóis: ( ... ) "de quanta utilidade e força seja a 
coca para os trabalhadores se deduz do fato que 
os índios que a comem mostram-se muito mais 
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mil fumadores de ópio legalmente registrados, para 
os quais esse hábito é parte de uma cultura secular, 
assim como o trabalhador agrícola de Punjab colo
ca diariamente ópio no seu chá matinal e os inte
lectuais de Bombaim o tomam com leite frio como 
bebida típica nas festas. 

Em Serra Nevada, na Colômbia, o problema é 
mais econômico do que cultural. Os índios guajiros 
resistiram, durante séculos, com orgulho, à acultu
ração a que os espanhóis quiseram submetê-los. 
Entretanto agora est:ro sucumbindo ao poder do 
dinheiro da droga. Assim, na árida península de 
Guajira, a paisagem se povoou de jovens fumadores 
de maconha e viciados de diferentes partes do 
mundo. Por que essa mudança de atitude? Porque 
quando os espanhóis chegaram, os índios eram 
proprietários livres de suas terras, um povo são, em 
expans:ro. Na Colômbia de hoje, os índios guajiros, 
marginalizados, não têm outra fonte de renda se
nã'o o cultivo ilegal da maconha. "Antes do 'pasto 
bendito', os guajiros subsistiam nos limites da 

dispostos e fortes, felizes com ela e trabalham o 
dia todo, sem comer ... " 

Foram justamente os colonizadores espanhóis 
os responsáveis pela expansão das plantações de 
coca. Até a época de colônia, a planta era re
servada para o uso em cerimônias religiosas e para 
o consumo dos responsáveis em levar a pé as 
notícias de uma ponta a outra do Império inca, 
os chasquis. Nesse sentido, as autoridades indíge
nas tinham o seu consumo bem controlado. No 
entanto, a descoberta da po~ibilidade de não ter 
que alimentar os índios e a sua total indiferença 
quanto ao seu destino como raça, levou os espa
nhóis a espalharem a coca entre toda a força de 
trabalho. Essa é uma das razões atribuídas por al
guns historiadores ao fato de a população indíge
na ter pa<isado de aproximadamente cinco mi
lhões, em 1500, a só dois milhões um século e 
meio depois (1650). Os índios trabalhavam sem 
comer, "movidos a coc'a" e acabavam morrendo 
por inanição e sucumbindo às enfermidades tra
zidas pelos europeus. 

O estudo do professor Cáceres não se esgota 
no resgate do papel cultúral que a coca possa ter 
cumprido na antiga civilização inca. Ele traz esses 
elementos históricos para colocar uma questão 
bem atual: o problema dos plantadores de coca, 
hoje. Assim, ele escreve no citado ensaio que a er
radicação das plantações, apresentada como solu
ção ao problema da cocaína nos Estados Unidos 
e na Europa, "fecha aos países andinos produto
res, Bolívia e Peru, assim como aos plantadores 
de maconha na Colômbia, a possibilidade de um 
futuro baseado num projeto nacional que leve em 



fome", explica o economista Victor Pacheco La- ~ 
borde, para quem a "maconha foi a salvaçã'o da re- ; 
giã'o". . ~ 

As últimas pesquisas mostram que ex1Stem na Ç! 
Serra Madre colombiana plantações capazes de ge- ~ 
rar 100 mil toneladas de maconha. .5 

No Peru, no último mês de maio, quase 12 mil ~ 
camponeses famintos invadiram a cidade de Cuz- 0 

co reclamando a legalizaçã'o de seus cultivos de 
coca e melhores preços oficiais para seus produtos. 
Com suas mulheres e filhos, bloquearam as princi
pais avenidas da localidade exigindo que o minis
tro da Agricultura fosse dialogar com eles. As or
ganizações sindicais locais apoiaram os produtores 
de coca com paralisações de 24 horas no trabalho. 
E 115 prefeitos de pequenas aldeias de Cuzco afir
maram estarem dispostos a iniciar greves de fome 
para apoiar os "cocaleiros". . 

Os camponeses exigiam que fossem reconheci
das legalmente, como zonas de plantações de coca, 
os vales de La Convención e Lares (cenário das 

conta a existência real da nossa principal riqueza 
agrícola". 

O cientista político também faz uma resenha 
do valor antropológico da planta, assinalando 
que ela (a folha) é um alimento_ insubsti!11ível, 
com muitas funções: "( ... ) está ligada à vtda do 
trabalho na mineração e na agricultura, como 
alimento-estimulante ( ... ), o seu uso ritual asse
gura a identidade cultural andina, constitui uma 
fonte de segurança psicológica e um recurso da 
medicina popular( ... )". 

Por e~ razões, Cáceres pergunta: "Agrava ou 
alivia os efeitos da desnutrição? Em nossa cultu
ra é droga ou alimento-estimulante?" 

' Uma das suas conclusões é que a decisão da 
Convenção Única de &tupefacientes1 ao decidir 
pela erradicação das plantações de coca, "só cul
minou com uma injusta discriminação da planta 
tradicional peruana e que, por isso, foi excluída 
dos planos de desenvolvimento agroindustrial". 
''Graças a essa situação" - continua - "as pla~
tações de coca têm aumentado à marg~m da l~L 
Em lugar dos 17 mil hectares reconhecidos exJS
tiriam entre 50 e 160 mil, segundo estimativas 
moderadas e outras menos conservadoras. Os es
forços repressivos são comparativamente inefi
cientes. Assim como os custosos projetos de subs
tituição dos cultivos. Estes últimos( ... ) represen
tam uma política imposta a partir d?s Estados 
Unidos, que fechariam outras alte_mati_y~ menos 
custosas e mais eficazes, se a leg1slaçao mtema
cional fo~ submetida a uma revisão a pedido 
dos países andinos". 

O autor do enmio propõe auspiciar com 
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as organizações camponesas dos ~l~t!d?res de 
coca, a criação de um centro multid1SC1plinar de 
pesquisas sobre a planta, que não só ampliasse a 
informação sobre ela mas assumisse a respon~
bilidade de difundir nova informação a respeito 
da sua história, natureza e propriedades, propi
ciando a mudança de atitude que ajudasse a dis
solver o atual preconceito em relação a ela". 

Cáceres acha necessária também a realização 
de uma campanha para esclarecer a opinião pú
blica sobre "os efeitos diferenciados -da folha, da 
pasta básica de coca e da cocaína". Finalme~te, 
ele sugere a realização de um encont!o.de ~rater 
científico, com a presença de especialistas 11!-ter
nacionais destinado a setores representativos, 
acadêmic~ e políticos, "cujo nível de informa
ção em nosso meio é verdadeiramente lamentá
vel". 

Assinale-se que está avaliado em 4,5 bilhões de 
dólares o dinheiro movimentado, cada ano, no 
Peru, pelos traficantes de drogas. 

1 Em 1962 realizou-se em Genebra (Suíça) a Conven
ção Única de Estupefacientes, com o patrocínio das Na
ções Unidas. Aí foi i:esolvido que,_ num prazo de 25 
anos, deviam ser erradicados os cul~vos de coca da -~b
região andina, }i~tand_o-os a~s. estntamente necess3;11os 
para fins científicos e mdustria1s aprovados ~ela le~sla
ção. Essa resolução é a que os Estados Urud~~ atam 
atualmente em suas pressões aos governos da regiao para 
acabar com as plantações. 
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Bolívia: 
a triste experiência · 

dos traficantes no poder 

D A Bolívia entrou nos anais do poder da dro
ga com um recorde inédito: o golpe doscoca

dólares que a 17 de julho de 1980 levou ao poder 
a própria máfia local do tráfico de cocaína, ou se-
ja, o general Luis García Meza (presidente) e o 
coronel Luis Arce Gómez (ministro do Interior); 
este, sobrinho de um dos mais poderosos chefões 
bolivianos, Roberto Suárez Gómez, conhecido 
como "o rei da coca". O escândalo internacional 
não impediu que essa quadrilha, vinculada aos 
piores assassinos do tráfico ilícito, ficasse no po-
der por mais de dois anos. O jornalista argentino 
Gregorio Selser, nosso colaborador, escreveu far
tamente sobre as vinculações de García Meza e f. 
Arce Gómez com a droga e foi, inclusive, o res
ponsável por algumas das denúncias mais graves 
contra eles. Selser chegou a falar de um "modo .. 
de produção narco-militar boliviano", estimando ci: 
que eles seriam responsáveis pela introdução, nos ~ 
Estados Unidos, de 200 mil quilos de cocaína, ~' _ , .. F 
no valor de um bilhão de dólares. ~ " · · #.; 

É tal o volume de dinheiro movimentado ~ r~· ... r~~,. 
anualmente pelos narcotraficantes bolivianos que ~ 
Roberto Suárez Gómez teve a ousadia de ofere- ~ 
cer-se para pagar a dívida externa boliviana (cal
culada em 4 bilhões de dólares, naquela época}, 
em troca de benefícios de parte do governo do 
presidente Siles Zuazo. 

De fato, o presidente Zuazo tem no poder da 
droga o seu mais sério desafio, "um Estado den
tro do Estado", como ele mesmo descrevera em 
algumas ocasiões, sem esconder que o exército 
boliviano não está nem de longe tão bem apare
lhado como as guardas pretorianas que custodiam 
as áreas dominadas pelos traficantes. Uma dessas 
regiões é a do Otapare, onde a droga é quem im
põe as leis. O problema adquiriu conotações tão 
sérias que o presidente Siles Zuazo acabou acei
tando o projeto que os especialistas anti-drogas 
dos Estados Unidos têm para essa região. Em 
março passado, o presidente Siles e o embaixador 
norte-americano, Edwin Corr, concordaram em 
substituir as plantaçôes de coca na região no pla
no que ficou conhecido como "Projeto O.apa
re", que, segundo foi divulgado, deverá ter "gran
des repercussões sociais nos próximos cinco 
anos". Para a implementação do projeto, estão 
previstos a extensão da infra-estrutura de saúde 
pública, a construção de estradas vicinais e o de-

senvolvimento de projetos agrícolas alternativos. 
Trata-se de um dos maiores e mais ambiciosos 
projetos de substituição das plantações de coca já 
tentados na América Latina. 
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Um dos problemas que a Bolívia tem para en
frentar o narcotráfico é a falta de recursos, seja 
para levar adiante as operações policiais e milita
res até onde sejam necessárias para a caça aos de
linquentes, seja para financiar as volumosas des
pesas de projetos tendentes a substituir as planta
ções de coca por outras. Esses recursos foram 
avaliados, no começo da década de 80, em 200 
milhões de dólares. 

García Meza 



guerrilhas dos anos 60) e que se triplique o preço 
p~o pela Empresa Nacional da Coca (Enaco, esta
tal). O governo só reconhece como legais - e com
pra a sua produção - as plantações de alguns vales. 
No resto da regill'o, reprime severamente os planta
dores. 

Por seu lado, na Bolívia, os camponeses produ
tores de coca realizaram um congresso em Cocha
bamba, em 1983, e rejeitaram categoricamente a 
reivindicaçll'o dos Estados Unidos de erradicar as 
plantações. Isso "nã'o vai resolver o problema da 
fabricaça-o e tráfico da cocaína", alegaram, e, em 
compensaçll'o , irá afetar sua alimentaçll'o e sua 
vida. 

Diferente é o caso de alguns grupos indígenas 
mexicanos. Em abril passado, nove bispos católi
cos denunciaram "a existência de uma máfia na
cional e estrangeira, que opera o narcotráfico e 
obriga os camponeses a plantarem drogas sob 
ameaças de morte". Liderados pelo arcebispo mon
senhor Bartolomé Carrasco Briceflo, eles denun
ciaram também a cumplicidade das autoridades 
locais, que ajudam a fornecer aos indígenas de 
Oaxaca e Chiapas sementes, créditos, fertilizan
tes e outros insumos para o cultivo da cannabis 
e da papoula. " A cada dia maiores áreas sa-o des
tinadas, sob ameaças, a esses cultivos em detri
mento da produção de alimentos", denunciaram 
os bispos. 

O valor da dívida externa mexicana 

O tráfico de drogas está dominado, segundo as 
áreas geográficas, por diferentes "monopólios". 
No caso da coca e da maconha sul-americanas, es
ta-o quase que exclusivamente em mãos de colom
bianos. Segundo dados recentes, as exportações de 
drogas a partir da Colômbia superaram, no ano 
passado, as exportações tradicionais de café. En
quanto que o café rendeu de 1,5 a 2 bilhões de dó
lares, a cocaína, a maconha e os quaa/udes (droga 
sintética vendida em pastilhas, metacualone, de 
pouca aceitaçlfo no mercado latino-americano) ul
trapassaram os 3 bilhões de dólares. 

Calcula-se que de 40 a 70 mil famílias colom
bianas estiro envolvidas no tráfico de drogas, e que 
da Colômbia saem 80% da cocaína (umas 50 a 60 
toneladas anuais) e 70% da maconha que entram 
nos Estados Unidos. Uma das rotas mais usadas é 
Bogotá-Miami, e quando a droga é introduzida nos 
Estados Unidos por via aérea, os traficantes prefe
rem o vôo da Braniff, que chegou a ser conhecido 
como " o vôo do pó branco". Os 3 bilhões de dó
lares que os traficantes colombianos recebem, 
quando a droga é vendida diretamente nas ruas de 
Nova Iorque - o maior centro consumidor dos Es
tados Unidos - se transformam em 80 bilhões de 
dólares, isto é, quase o valor da dívida externa me-
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xicana - a segunda mais alta do Terceiro Mundo, 
depois da brasileira. 

Essas atividades ilícitas foram as responsáveis 
pelo crescimento do setor financeiro colombiano 
em cerca de 5,5%, entre 1980 e 1981, enquanto 
que o setor manufatureiro só se expandiu em 
1,1%. Isso porque as instituições financeiras (mui
tas delas controladas pelos próprios traficantes) 
sã'o as encarregadas de investir o dinheiro da droga 
em outras atividades, para "limpá-lo". 

Nã'o é à toa que a Colômbia passou a ser conhe
cida como "o paraíso dos traficantes". Calcula-se 
que 15 a 20% dos membros do Parlamento são 
eleitos C9m dinheiro ilícito proveniente do narco
tráfico. E fácil entender que a presença de um mi
nistro da Justiça, como Rodrigo Lara Bonilla, te
nha incomodado e ofuscado os traficantes da "co-· 
nexlfo colombiana", os quais acabariam por assassi
ná-lo quando o presidente Be!isario Betancur es
tudava a possibilidade de nomeá-lo embaixador no 
exterior, diante das reiteradas ameaças de morte 
que havia recebido . 

Apesar do domínio incontestável dos colombia
nos, nos últimos anos os órgãos encarregados de 
reprimir o tráfico de drogas descobriram elementos 
que os fazem supor que, no caso da coca que sai 
através do Brasil, o controle está em mãos de ele
mentos da máfia siciliana, da camorra napolitana 
e da andronghetta da Calábria. 

Um dos indícios é o volume crescente de cocaí
na apreendido na Itália ( 17 quilos em 1979 e 224, 
em 1983) e a evidência que grande parte dela (mais 
de 30kg) vinha do Brasil. Suspeita-se que a rota 
faça uma conexão em Portugal, aproveitando os 
dois vôos diários entre o Rio de Janeiro e Lisboa. 
Tomaso Buscetta, atualmente preso na Polícia Fe
deral em Brasília, seria o chefe dos traficantes de 
narcóticos no Brasil e está vinculado à máfia italia
na. 
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O monopólio da máfia 

A máfia - que se auto-define como a onorata 
società - controla dezenas de milhares de negó
cios. Entre eles, uma parte da importação de co
caína na América Latina, que distribui na Europa 
e reexporta para os Estados Unidos. Mas a máfia 
também divide com a União Corsa, da França, o 
controle sobre o mercado negro da heroína prove
niente do Oriente~ Dados recentes indicam que de 
65 a 70% da heroína que entra na região noroeste 
dos Estados Unidos provêm da Sicília, com um lu
cro para a máfia de 750 milhões de dólares ao ano. 
Em maio deste ano, pela primeira vez em muito 

2Em 1983, pela primeira vez, as apreensões de cocaína 
na França superavam as de heroína_ 
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tempo, foram decretados 462 anos de prisão para 
74 traficantes sicilianos, 59 deles com conexões 
nos Estados Unidos. 

A Sicília passou de simples estação intermediá
ria à sede de laboratórios clandestinos. Barcos pro
venientes do Oriente Médio descarregam morfina 
nas costas pouco policiadas de Trapani ou Sciacca 
e nos laboratórios clandestinos de Palermo (capital 
da Sicília) são processados até 45 quilos de hero í
na por semana. 

Uma "inovação" da máfia foi usar a América 
Latina como intermediária na rota da heroína para 
os Estados Unidos, aproveitando para isso seus 
próprios "esquemas" do contrabando de cocaína e 
o fato de que, apesar de tudo, a vigilância antidro
ga é menor neste continente que na Europa. 

Para o professor Pino Arlacchi, especialista no 
crime organizado e docente da Universidade de Pa
lermo, "os imensos lucros do tráfico de drogas tor
naram a máfia italiana de uma subcultura crimino
sa secular a uma estirpe de industriais". 

Emanuele de Francesco, o sucessor do assassi
nado general Dalla Chiesa, que acumula os cargos 
de prefeito de Palermo, chefe do Serviço de Inte
ligência Interno da Itália e representante do gover
no central na Sicília para combater a máfia, afirma 
que a mais recente lei anti-máfia aprovada na Itália 
é "a legislação mais rigorosa contra o crime organi
zado em vigor em qualquer país ocidental, mais rí
gida ainda que a legislação anticrime dos Estados 
Unidos". Mas, apesar de contar com todos esses 
instrumentos legais, para ele, "a batalha contra a 
máfia durará de 15 a 20 anos". 

No caso das "mercadorias" provenientes do 
Oriente Médio e Extremo Oriente, até chegar à Eu
ropa, o caminho percorrido foi longo e difícil. Em 
geral, não esteve em mãos de um único grupo mo
nopolizador do tráfico ilegal, e, sim, passou por 
uma rede complexa e às vezes por meios de trans
porte variados, combinando as vias terrestre, ma
rítima e aérea. 

A droga viaja a camelo 

Alguns conhecedores da idiossincrasia da re
gião, dizem que no Oriente Médio nlfo se poderia 
concentrar todo o tráfico em uma única "máfia". 
O caráter individualista dos povos nã"o o permiti
ria. Sem uma organizaçã"o, nem autoridades do 
tipo "o chefã"o", há indícios de que os traficantes 
se unem para adquirir mercadorias "por atacado". 
Mas há também ajustes de contas, que respondem 
a iniciativas individuais. 

Embora a Turquia tenha perdido a sua impor
tância como produtor de ópio, continua sendo um 
país de "trânsito" para a droga que chega, por via 
terrestre, do Líbano ou de outros países da área. 
Da Turquia, a droga pode ser encaminhada, por 



via marítima, para a França, especialmente para 
Marselha, ou por via terrestre para a Alemanha Fe
deral, atravessando a Bulgária ou, às vezes, outra 
rota mais longa, através da Iugoslávia e da Itália. 

Quando a " conexa-o francesa" perdeu muito de 
sua importância, por causa dos duros golpes rece
bidos da repressa-o, os traficantes incentivaram suas 
operações na Alemanha Federal. Esse país é atual-
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O haxixe e o ópio da 
Turquia e do Líbano são 
transportados para a 
Europa por via terrestre ou 
marítima, neste caso 
muitas vezes com escalas 
na ilha de Otipre, para 
os destinos finais na Itália, 
França (Marselha), 
Alemanha Federal e 
Espanha. Por terra, as rotas 
tradicionais atravessam a 
Bulgária e Iugoslávia, com 
destino à Alemanha 

Uma "inovação" da máfia 
foi utilizar as suas rotas de 
cocaína para introduzir 
a heroína nos Estados 
Unidos através da América 
Latina. Durante a década 
de 70, foram muito usados 
para esse fim os portos e 
aeroportos de Buenos 
Aires e Montevidéu, porém 
a repressão mudou a 
situação e hoje as rotas 
mais utilizadas são as que 
p~sam pelo Brasil ou a 
Colômbia, a~im como pela 
J arnaica e o México 

. mente um grande depósito para armazenamento 
de ópio e morfina, e começa a ser utilizado como 
centro de distribuição. 

Além de ser transportada escondida em cami
nhões de carga " legal", autorizados a cruzar várias 
fronteiras, a heroína também chega a seu destino 
através de algumas das centenas de milhares de imi
grantes turcos, que se prestam a levar pequenas 

:-
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A cocaína viaja 
em cadáveres e a heroína em 

malas tipo James Bond 

D As formas utilizadas pelos traficantes para 
transportar a droga só têm o linúte da ima

ginação e a audácia. No caso do transporte terres
tre - como o usado para levar a heroína do 
Oriente para a Europa - os .~ecursos idealizad~s 
para esconder a ··mercadoria nos carros e cami
nhões muitas vezes dariam inveja aos agentes dos 
filmes de James Bond. A era da eletrônica já che
oou ao submundo do narcotráfico: foram desco
bertos botões que, quando apertados, ejet_am a 
mala do carro e deixam à vista um compartimen
to falso, onde é carregada a droga. 

Após uma denúncia que levou _à apreensão na 
fronteira indo-paqui tanesa da mruor carga de he
roína já registrada no mundo. os policiais ~a al
fândega iam desistir e 'liberar o pesado canunhão 
de transporte de gasolina, quando, apó muito 
trabalho, conseguiram descobrir uma parede falsa 
atrás da qual estaYa escondida a hero ina. 

Mas os método mais revoltantes são usado 
pelos traficantes de cocaina : na Bolívia, chocou 
a opinião pública o caso de um casal que embar
cou no aeroporto de La Paz rnmo aos Estados 
Unidos com um bebê que acabou chamando a 
atenção da aeromoça por não ter chora?? nem se 
me.xido em todo o vôo. Alertada. a policia desco
briu que a criança viajara já morta e c?m o ~u 
tórax esvaziado e carregado com cocama, apos 
uma operação cirúrgica. Essa, como tantas outras 
crianças, fora sequestrada e morta pelos trafican
tes. 

O caso do uso dos cadáveres não pára aí. Pes
soas que tinham morrido na Europa e eram tras
ladadas para o seu enterro na América Latina, 
também foram utilizadas pelos traficantes para 
contrabandear a droga. 

Diplomatas, estudantes bolsistas, ~té_'misSE:8" 
e uma mala de um presidente da republica ~1!1 
como viajantes que desfrutam de certos pnvile-

gios alfandegários são incorporados aos esquemas 
do tráfico de drogas. Há pessoas que aceitam in
troduzir sacos com cocaína no estômago, uma 
das formas mais perigosas do contrabando. Os 
ácidos do estômago podem corroer os sacos -
por mais resistentes que sejam - e a liberação 
dessa carga de cocaína provoca a morte instantâ
nea, como já ocorreu muitas vezes. 

No norte do Peru, em Trujillo, foi presa uma 
familia de traficantes de cocaína composta pelos 
pais, filhos, netos e até sobrinhos. Eles levavam a 
droga para a Colômbia e Equador. 

Um traficante de Los Angeles obrigava o seu 
filho de cinco anos a esconder os saquinhos- com 
a cocaína na boca. A cada venda avulsa do pai, o 
menino cuspia um dos saquinhos, que, se por aca
so a criança chegasse a engolir, a teria matado em 
segundos. 

Na fronteira amazônica do Pern, um policial 
foi revistar uma pessoa e a encontrou cheia de 
ataduras por todo o corpo. A explicação que re
cebeu do homem foi a de que sofria de lepra. O 
policial, no entanto, insistiu em remover a banda
gem. E encontrou as feridas na perna, mas, den
tro delas, uma boa quantidade de cocaína. O ho
mem já tinha feito inúmeras viagens e nunca 
antes ninguém tinha desconfiado. 

Membros falsos e pernas engessadas também 
são utilizados e um caso curioso foi protagoniza
do por um x~rife da costa leste dos Estados Uni
dos: encontrou-se cocaína no fundo falso de suas 
botas. A explicação que ele arranjou foi que trou
xera a "carga" para ajudar a pagar as suas férias 
na Colômbia. 

Até doces vovozinhas foram presas com a mul
timilionária carga, assim como mulheres fingindo 
estarem grávidas. 

Em Honduras, as autoridades capturaram, em 
maio passado uma carga com 1.080kg de cocaí
na, transportada da Colômbia para os Estad?s 
Unidos num barco de bandeira panamenha. Apos 
quatro dias de intensas buscas, os age~tes poli
ciais descobriram a cocaína num complicado re
vestimento das paredes do barco. Cachorros 
amestrados foram confundidos, com facilidade, 
por uma camada de café colocada por cima da 
cocaína. Aviões apreendidos com cocaína colombiana 

"' Em Honduras, já houve até altos chefes das 
:€ forças armadas envolvidos no tráfico de narcóti
~ cos, que resultou na destituição de alguns deles, 
~ em 1978. 
~ No Líbano, soldados libaneses levavam cargas 
! de haxixe para Israel nos galões utili~ados pelo 
~ exército judeu para abastecer de gasolma as suas 

tropas, em Sidon. Os galões, em vez de retoma
rem vazios, traziam de volta a droga. 



8. quantidades da droga para pagar as despesas de via
~ gem e obter algum lucr~. 
i Marselha foi um dos principais centros de distri
~ buição da droga do Ocidente. Muitas vezes, a carga 

chegava contrabandeada pelos próprios tripulantes 
dos navios que ancoravam em suas costas, embora 
também tenha sido utilizado o velho recurso de 
descarregar no mar em caixas impermeáveis que 
depois eram recolhidas por barcos que saíam da 
costa francesa. :É possível que o papel da União 
Corsa, que operava em Marselha, esteja agora em 
mãos da máfia siciliana. Segundo as autoridades 
italianas, Catânia, a segunda cidade da Sicília, subs
tituiu a tradicional french conection. A Espanha 
também se transformou em um trampolim medi
terrâneo para a droga destinada ao mercado norte
americano, calculando-se que Barcelona é um dos 
pontos de entrada do contrabando. 

No caso do haxixe e do ópio que ~ai do territó
rio libanês, outra rota o leva para a Africa. A car
g1_1 atravessa a fronteira com a Jordânia, em geral 
em caminhão, e a partir deste país é levada para 
Israel através do deserto do Sinai, em camelos. Daí 
é conduzida para o Egito, centro distribuidor para 
a Etiópia, Sudão e Líbia. 

A droga pode chegar a ser apreendida, mas os 
beduínos - inigualáveis conhecedores do deserto 
- quase sempre fogem. 

Esta rota através da Jordânia era a mais utiliza
da antes da invas:ro do Líbano por Israel. Isso por
que o Líbano passou vários anos com sua fronteira 
real estabelecida pelas forças da ONU estacionadas 
ao longo do rio Litani e com a parte sul controla
da pelas milícias do major Saad Haddad, aliado de 
Israel. Isso implicava, na prática, que não houvesse 
comunicações acessíveis por terra entre o sul do 
Líbano e a Galiléia , norte de Israel. A situação mu
dou com a invasão israelense: as forças de ocupa
ç:ro chegaram a Beirute e, depois de algum tempo, 
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As patrulhas antidroga da fronteira 
mexicano-americana: controle severo, porém 
nem sempre eficaz 

recuaram para o sul do rio Awali. Isso significou, 
de fato, o restabelecimento da conex:ro terrestre 
entre o Líbano e Israel. 

Segundo declarações publicadas na imprensa 
ocidental, "mais de 15 toneladas de haxixe inunda
ram Israel em 16 meses, transportadas em carros 
civis: o equivalente a 4 milhões de dólares". As 
fontes que deram essa informação eram porta-vo
zes israelenses da polícia de fronteira. Em geral, os 
traficantes eram homens das milícias do major 
Haddad e, por isso, os guardas fronteiriços de Is
rael tinham feito vista grossa para o tráfico de nar
cóticos. 

A crescente importância da Índia 

Informações do mês de abril deste ano revela
ram que, no caso do Extremo Oriente, "Bombaim 
e Nova Déli rapidamente se transformaram nos 
principais centros de organizaç:ro, envio e tráfico 
da heroína proveniente da região do Passo Khy
ber" para a Europa e os Estados Unidos. A Índia 
entrou na rota das drogas pesadas pelas crescentes 
dificuldades que os traficantes encontram para ex
portá-la diretamente a partir do Paquistão. Em 
março de 1983, foi amplamente divulgada em 
todo mundo a apreenslfo da maior carga de heroí
na que se tem notícia: 421 quilos, na fronteira do 
Paquistão. A droga tinha sido preparada em terri
tório afeg:ro por um grupo tribal paquistanês, e seu 
destino era Bombaim, na Índia. 

Calcula-se que em território paquistanês, próxi
mo à fronteira nordeste, se produzem de 32 a 170 
toneladas anuais de ópio, mas o consumo interno é 
insignificante. A droga do Paquistão vai por terra 
rumo à Índia. Daí, sai, por via aérea, a partir de 
Bombaim ou Nova Déli, para os Estados Unidos, 
com conexões menos "queimadas" que a já tradi
cional, a partir de Karachi. 
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Como o consumo local está aumentando, uma 
parte da droga fica na região. "Encontramos a he
roína disponível abertamente em Nova Déli, Bom
baim, Colombo e Karachi", queixa-se o diretor da 
missão do Dmg Enforcement Administration 
(DEA, o organismo oficial norte-americano para o 
combate à droga), em Nova Déli, John H. King. Se
gundo seus cálculos, pelo menos uma tonelada de 
heroína será levada este ano das fábricas em Khy
ber, através da lndia, rumo aos Estados Unidos. "A 
fudia será a próxima fronteira na produção de he
roína", afirma King. 

Os esforços realizados pelo governo de Nova 
Déli para combater os traficantes permitiram des
cobrir pequenas refinarias em Varanasi e Lucknow, 

A guerra do ópio 

D A primeira derrota imposta à Otina pdas po
tências ocidentais foi a chamada Guerra do 

Ópio de 1839-42. São significativas as origens 
desse conflito, pois constituem um exemplo cl~
sico do "imperialismo do livre comércio" em 
ação. Seus antecedentes remontam ao comércio 
da British East India Company com a fudia e a 
Otlna. O total das importações de mercadorias 
chinesas feitas por essa companhia britânica pas
sou de cerca de 4,5 milhões de libras esterlinas 
em 1761-70 para mais de 19 milhões em 1821-30. 
Mais de 90% desse total correspondiam ao chá; 
seda e porcelana contribuíam com os 10% res
tantes. O problema da firma era como pagar essas 
importações, dada a relutância inglesa em expor
tar metais preciosos e dado o desinteresse da Clii
na pelos produtos do Ocidente. 

As estatísti~ das importa~es chinesas pro
venientes da Inglaterra e da fudia no período 
1761-1833 mostram com clareza a evolução do 
problema No decorrer do século 18, a East Jndia 
Company pagou pelas importações de chá chinês 
- t:ro popular na Inglaterra - com três classes de 
produtos: prata inglesa, mercadorias inglesas e 
mercadorias indianas. A partir de 1800, a Ingla
terra cessou de exportar prata; a exportação de 
mercadorias inglesas continuou mais ou menos 
sem alteração, mas a exportação de mercadorias 
indianas quase quadruplicou entre a década de 
1791-99 e a década de 1821-30. O motivo desse 
dramático aumento foi o ópio indiano que os ma
rinheiros europeus haviam introduzido em portos 
chineses pela primeira vez no século 17. Para de
fender esse crescente tráfico de drogas, altamente 
lucrativo, os porta-vozes da companhia argumen
tavam que, se não exportassem o ópio indiano 
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as primeiras localizadas no país. 
No Afeganist:ro, a produção de ópio está repri

mida e não se conhecem cifras recentes, mas o país 
chegou a produzir umas 100 toneladas anuais, so
bretudo na região das tribos pathan, que usu
fruíam, para isso, na época da monarquia, do be
nefício da isenção de impostos. 

Motivos políticos também mudaram a situação 
da produç:ro e comercialização do ópio na chamada 
"Meia-lua dourada" (lr:r, Afeganist:ro e Paquistão), 
que foi superada em importância pela India. No 
caso da produção e comercializaçlro do "Triângulo 
dourado" (Laos, Birmânia e Tailândia), o seu auge 
foi durante a guerra do Vietnã. O tráfico foi sensi
velmente abalado pela saída das tropas norte-ame-

para a China, teriam de substituí-lo pela prata in
glesa. As estatísti~, porém, desmentem tal justi
ficativa: a balança comercial entre Inglaterra e 
Otina no período 1792-95 mostra que, excluído 
o ópio, as importações, pela Otina, de mercado
rias inglesas e indianas (principalmente de algo
dã'o da fudia) eram suficientes para cobrir o custo 
das importações, pda Inglaterra, de mercadorias 
chinesas. 

Não só eram falsos os argumentos da compa
nhia em defesa do tráfico de drogas, como tam
bém eram sorrateiros os métodos de embarque da 
companhia, cujos navios transportavam caixas de 
ópio que, nos documentos de bordo, constavam 
como caixas de "salitre". E, enquanto isso acon
tecia, a diretoria da firma declarava em 1817 que, 
"se fosse possível evitar o uso da droga a não ser 
para fins medicinais, nós o faríamos de bom gra
do em benefício da Humanidade". Em tais cir
cwistâncias, o número médio anual de caixas ex
portadas (cada uma das quais continha de 66,75 
a 7 4,5kg de ópio) aumentou de 2.043 no período 
1795-1800 para 24.355 na década de 1831-40. 

O tráfico de drogas não só trazia enormes lu
cros diretos para a East Jndia Company, como 
também aumentava os lucros indiretos estimulan
do o poder de compra, pda fudia, de produtos de 
algodão da Inglaterra. Daí o pânico que tomou 
conta dos industriais de Manchester quando o go
verno chinês começou á tomar medidas enérgicas 
contra a importação de ópio, e o entusiasmo com 
que eles apoiaram a Guerra do Ópio que se seguiu 
a tais medidas. 

Pequim havia assinado decretos em 1729 e 
1799 proibindo a importação de ópio, mas os 
embarques clandestinos (inclusive declarados 
como "salitre", como mencionamos anteriormen
te) aumentaram rapidamente no decorrer do sé
culo 19. As consequências para a sociedade chi
nesa foram devastadoras: aumento do número de 



ricanas da região, as principais consumidoras. E 
No Laos, desde que o partido revolucionário ~ 

Neo Lao Haksat passou a ser hegemônico, em (!) 

1975, das 100 toneladas produzidas (que eram em 
sua maior parte consumidas no próprio país) a .ci
fra caiu drasticamente ao ponto de que o problema 
atual já não é mais o consumo, nem a produção lo
cal, e sim, a utilização do território laosiano para o 
tráfico do ópio, que é levado da Birmânia com des
tino a outros países da área. 

A Birmânia não só produz ópio (os últimos 
dados disponíveis indicam uma produção de cerca 
de 100 toneladas por ano), mas numa área de apro
ximadamente 2 mil quilômetros quadrados na re
giã'o fronteiriça com a Tailândia e o Laos refina uma 

viciados com os resultantes problemas de saúde, 
pobreza entre as famílias afetadas, o desfalque 
das finanças imperiais e a corrupção de funcioná
rios coniventes com os contrabandistas. 

Em 1839, o imperador chinês enviou a Cantão 
um homem de comprov.ada integridade e firmeza, 
Lin Tse-hsu, com ordens para cumprir a proibi
ção de importações de ópio. lin apreendeu 20 
mil caixas de ópio e destruiu-as numa cerimônia 
pública. 

A guerra estourou em novembro desse ano. 
No decorrer das hostilidades, ficou patente a to
tal inferioridade das forças chinesas. Dado o con
tínuo progresso da tecnologia militar européia, as 
condições eram muito mais desiguais do que na 
luta entre os conquistadores espanhóis e os aste
cas. Exemplo disso foi o plano chinês de amarrar 
foguetes às costas de macacos que deveriam, em 
seguida, ser arremessados a bordo dos navios de 
guerra ingleses. Teoricamente, as chamas se espa
lhariam em todas as direções e, com um pouco de 
sorte, poderiam atingir os paióis de pólvora e fa
zer explodir os navios. Dezenove macacos chega
ram a ser levados ao quartel-general chinês, mas 
um oficial chinês confessou: "O fato é que nin
guém ousava chegar suficientemente perto dos 
navios estrangeiros para atirá-los a bordo, de sor
te que o plano não chegou a ser posto em práti
ca". Assim, com apenas alguns navios e alguns 
milhares de homens, os ingleses puderam invadir, 
tranquilamente, porto após porto. Em 1842, o 
governo de Pequim capitulou e aceitou o Tratado 
de Nanquim, o primeiro de uma série de tratad~s 
injustos que iriam minar aos poucos a soberania 
chinesa. 

Nos termos do Tratado de Nanquim, a China 
cedeu à Inglaterra a ilha de Hong Kong e abriu 
cinco portos ao comércio exterior - Cantão, Fu 
Tcheú, Ningpo, Amoy e Changai. Nesses portos, 
a Inglaterra poderia instalar seus cônsules e os co-
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merciantes ingleses poderiam alugar terras para 
fins residenciais e comerciais. A China concordou 
também em cobrar uma tarifa única, fixada em 
5% ad valorem, a qual só poderia ser alterada 
mediante acordo mútuo. Com isso, a China per
deu sua autonomia tarifária e, consequentemen
te, o controle de sua própria receita nacional. 
Além disso, um tratado suplementar, assinado no 
ano seguinte, dava à Inglaterra o direito de extra
dição em casos de crimes, e incluía uma cláusula 
de "país mais favorecido" que concedia à Ingla
terra quaisquer privilégios adicionais que a China 
viesse a estender a outras potências no futuro. 

O Tratado de Nanquim não pôs fim aos atritos 
entre chineses e europeus. Estes últimos sentiam
se desapontados pelo fato de não ter o tratado 
produzido uma expansão comercial tão grande 
quanto esperavam. O remédio, pensavam eles,. era 
obter novas concessões. Por seu turno, os chine
ses achavam que os tratados tinham concedido 
um número demasiado de privilégios e, assim, 
procuravam constantemente deixar de cumprir 
suas cláusulas. E, finalmente, os mercadores e 
aventureiros ingleses que agora acorriam aos por
tos abertos pelos tratados provocavam, com a ~
deza e turbulência do seu comportamento, senti
mentos de xenofobia entre o povo chinês. 

* Este texto é uma tradução literal de um trecho do 
capítulo China enters_ the Third W~rld (Otina_entra no 
Terceiro Mundo) do hvro Global Rift (The Third World 
comes of age) de L. S. Stravianos, N Y., 1981. 
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Mar Arábico 

boa parte de sua produção exportando heroína. Em 
algum momento , foi " o coração do comércio ilegal 
de drogas no sudeste asiático". Segundo um rela
tório oficial norte-americano, o comércio e a refi
nação estiro em mãos de chineses refugiados na Bir
mânia durante os anos da revolução, em geral ex
integrantes das forças de Chian Kai-Shek, que com
bateram contra Mao Zedong. 

Contrariamente ao que as associações com "a 
guerra do ópio" podem induzir, os próprios res
ponsáveis pelo combate à droga nos Estados Uni
dos admitem que " não existem provas reais de que 
a China tenha se incorporado ao tráfico ilícito do 
ópio e seus derivados". Tampouco há indícios de 
que o consumo de drogas na China tenha alguma 
expressão. 

Em compensação, Hong Kong é o principal con
sumidor de ópio e heroína do sudeste asiático e 
possui importantes refinarias " operadas com gran
des medidas de segurança", segundo relatórios dos 
serviços norte-americanos. 

Em seu livro ''Política e heroína no sudeste 
asiático", o prof. Alfred McCoy acusa a CIA e ou
tras agências norte-americanas de apoiarem o tráfi
co de drogas na regi!ío por motivações políticas, 
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A Meia-lua Dourada 

~---! O Triângulo Dourado 

em geral em troca de informações. 
Nas ruas de Nova Iorque, um quilo de heroína 

pura é vendida a 200 mil dólares. Se pensamos nos 
15 dólares por quilo de papoula de ópio que o 
camponês recebeu , há, no complexo processo de 
intermediaç!ío, um lucro superior a 10.000%. 

A "conexão latino-americana" 

No caso da cocaína, os lucros entre a fonte e os 
consumidores superam os 5.000%. As rotas utiliza
das para levar essa droga rumo às "estações inter
mediárias", para a refinação, e, depois, para o seu 
destino final, na Europa' e principalmente Estados 
Unidos, est!ío espalhadas por quase todos os países 
da América. "Não há nenhum país que não esteja 
envolvido", confirma um membro da DEA (Drug 
Enforcement Administration). 

Na América do Sul, o Brasil é atualmente o 
principal país consumidor de drogas (cocaína e 
maconha) e também uma das principais "esca
las" na vi.Jgem ao destino final. O Brasil tem para 
isso condições ideais, pela sua grande quantidade 
de portos e aeroportos, difíceis de controlar. 
Quem afirma isso é o conhecido colunista norte-



----- --

americano Jack Anderson, em artigos dedicados ao 
problema. 

A Comissa-o de Relações Exteriores da Câmara 
de Deputados dos Estados Unidos constatava, já 
em 1973, que "a conexa-o latino-americana é res
ponsável por 50% da heroína e 100% da cocaína 
que entra a cada ano ilegalmente no país". 

Uma das rotas mais utilizadas a partir da Bolívia 
é a que de Cochabamba ou Santa Cruz leva a dro
ga, por avia-o ou por trem, para o Bras~. No caso 
da via aérea, Rio de Janeiro e São Paulo sa-o as cida
des mais utilizadas. Por trem, a rota passa por Co
rumbá (Mato Grosso), embora haja uma via alter
nativa, através do Paraguai e Ponta Porã". A rota via 
Paraguai introduz uma novidade: a troca de drogas 
por carros roubados. 

Do Peru, a coca pode ser levada, por terra, atra
vés do Equador em direça-o à Colômbia ou Panamá 
ou através da selva amazônica, rumo ao Brasil. Nes
se caso, uma boa parte do trajeto é fluvial, de Iqui
tos (Peru) a Porto Velho, ou através de Letícia (na 
Colômbia) para Porto Velho, passando por Ma
naus. Já foram descobertos nessa rota aviões, lan
chas, barcos menores e automóveis: uma complexa 
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________ __, O Brasil entrou na 

~r-;_-..,-~r-:::;-~-;-=-=-=-=-=-= --4~ rota da cocaína j peruana e boliviana: 
.,,.. __ __, por terra, ar ou 

t====:j via fluvial, a região 
'----' amazônica e as 

cidades do Rio de 
f-_,-~ Janeiro e São Paulo 

são eixos chaves 
para os traficantes. 
Manaus e Letícia 

BRASIL 

tem laboratórios 
de refinaÇlto 
produtores de 
cocaína pura para o 
mercado 
norte-americano. 
Ultimamente os 
traficantes 
estão forçando 
artificialmente um 
aumento do 
consumo interno 
brasileiro, com uma 
"política de preços" 
que torna a cocaína 
mais acessível no 
país 

infra-estrutura de transportes à altura das fabulosas 
fortunas que cada carga que chega ao destino ren
de. A maior parte dos aviões partem da Flórida, 
Carolina do Sul e Geórgia. 

Só na rota que liga o Peru à Colômbia, calcula
se que são tr3.f!sportados mais de 20 quilos de co
caína por dia. A medida em que na Colômbia o go
verno desfere mais golpes ao narcotráfico, as rotas 
va-o sendo desviadas para o Panamá, que já funcio
na como centro distribuidor para todo o Ocidente. 
Ultimamente, porém, passou também de distribui
dor a centro de processamento importante, em 
particular na regia-o selvática do Darién. Em fins de 
maio passado, noticiou-se que o exército paname
nho tinha desbaratado uma quadrilha de 24 trafi
cantes que estavam começando a montar uma ver
dadeira cidade-laboratório, avaliada em um bilhão 
de dólares, na Serra do Sapo, distante 60km da ca
pital da província do Darién. Foram os índios que 
denunciaram às tropas do exército um estranho 
movimento de aviões, helicópteros e lanchas na re
gião. O último refinamento dos traficantes, desco
berto pela polícia, é a contrataça-o "a preço de ou
ro" de químicos profissionais (chilenos, em geral) 
para obter a cocaína com 99% de pureza. 
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Flórida: urna economia 
baseada na droga 

Mais de 80% da cocaína confiscada nos Estados 
Unidos são apreendidos no estado da Flórida. Mia
mi é considerada a capital das atividades de recicla
gem do dinheiro proveniente do narcotráfico dos 
Estados Unidos. Segundo a própria polícia do esta
do, a economia entraria em total colapso se se ti
rasse da Flórida todo o dinheiro da droga. Essa 
mesma fonte assinala que, apesar do crescente vo-
1 ume de apreensões, as estimativas mais otimistas 
mostram que o volume não representa nem 10% 
do total da cocaína que entra no país. 

Dentro dos Estados Unidos, o narcotráfico em 
geral está nas mãos de exilados cubanos e também 
de colombianos. A polícia os chama de "cowboys 
da cocaína" pela sua disposição para matar. Esses 
cowboys têm uma organização paramilitar, equi
pamento de insurgência e contra-insurgência, além 
de armas sofisticadas. São· tão violentos entre eles 
como com aqueles que consideram adversários, e 
os "ajustes de contas" costumam ser sangrentos. 
Um dos mais recentes, que abalou a opinião públi
ca norte-americana foi o assassinato a sangue frio 
de várias mulheres e crianças, num bairro pobre de 
Nova Iorque. 

Só no estado da Flórida, ocorrem mais de 100 
assassinatos por ano vinculados ao tráfico de en
torpecentes. As autoridades norte-americanas não 
escondem que o Banco da Reserva Geral de Atlan-

A multiplicação 
dos dólares 

2.500 dólares 
1kg 

ta é a única sucursal, em todo o país, que diaria
mente tem superávit de caixa. São os dólares da 
droga. 

Um quilo de cocaína na Bolívia custa entre 
2.500 e 3 mil dólares. Na Colômbia, cerca de 4 mil 
e, em Nova Iorque, 60 mil. Como é adulterada 
com lactose - para dar mais peso e volume - e às 
vezes até com anfetaminas e procaína, o quilo ori
ginal passa a cerca de 8 quilos. Dessa forma, chega 
a render 500 mil dólares. 

Mas a entrada da droga nlío se dá exclusivamen
te pela península da Flórida. Os 3.200 quilômetros 
de fronteira com o México também são utilizados 
pelos traficantes. No estado do Texas, por exem
plo, já foram descobertas mais de 700 pistas de 
aterrissagem clandestinas, ligadas ao tráfico de dro
gas, em 20 distritos ao longo da fronteira mexica
na. A maior parte do contrabando que entra por 
essa regilío chega em pequenos aviões que voam 
baixo e não slío detetados pelo radar. 

Ultimamente, Porto Rico, Aruba, Sotavento, 
Barbados, Curaçao e Guadalupe também entra
ram no esquema do narcotráfico, diversificando as 
rotas mais conhecidas. 

Os traficantes nã'o dispensam nenhuma alterna
tiva: para o contrabando de heroína do Médio e 
Extremo Oriente para a Europa tentaram até o 
aeroporto de Moscou, que tinha fama de nlío estar 
atento ao problema. Em 1976, a polícia soviética 
capturou diversos contrabandistas - alemães, aus
tríacos, norte-americanos, holandeses, britânicos e 
malaios - com 30 quilos de heroína. Desde entlío, 

500.000 dólares 
1kg 

60.000 dólares 
1kg 
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As folhas para produzir um quilo de cocaína 
custam na Bolívia 2.500 dólares. Transportada para Nova Iorque, 

a coca-base custa 60.000 dólares. O consumidor paga por ela 
o equivalente a SOO mil dólares o quilo 



nunca mais constou que tenha havido tentativas de ~ .,.~.._.,-., 
utilizar esse esquema no tráfico de drogas, pelo o: ~:.,;;~êi?-:i.~ 
menos em escala significativa. J . 

Nesse sentido, o mund~ ~ocialista é privilegia- l ..F,;_ :. 
do. Salvo a menç[o à Bulgana na rota de heroína i ·· . • • 
para a Europa ocidental, o único registro que en· ~ •n" .. aaa;::;r 

contramos de alguma forma de tolerância ou coni- /3 
vência para com o tráfico de drogas nos países so
cialistas foi o caso t[o divulgado dos norte-corea
nos que tentaram financiar suas atividades no ex
terior com o contrabando de cigarros e uísque, e o 
caso dos diplomatas, da embaixada de Copenha
gue, que também faziam contrabando de haxixe. O 
escândalo acarretou a expulsa-o de três membros da 
embaixada da Coréia do Norte na Dinamarca, em 
1976. 

Desde ent!l'o, salvo as reiteradas acusações -
nunca documentadas nem muito menos provadas 
e, em compensação, 5empre desmentidas - das 
administrações norte-americanas ( tanto duran
te governos democratas como republicanos) 
sobre a suposta cobertura de Cuba aos narcotrafi
cantes de Miami, em trQca de facilidades para uti
lizar essas rotas no tráfico de armas para os tam
bém pretensos "grupos guerrilheiros aliados na 
América do Sul", nunca houve nada sério sobre a 
possibilidade de ingerência de países socialistas no 
problema da droga. 

A infiltração das polícias 

:É t[o complexo o desafio apresentado às auto· 
ridades pelos narcotraficantes que a cada dia se 
consolida a convicç!l'o de que será impossível re
solver o problema a nível nacional. Assim como as 
quadrilhas operam a nível internacional, muitos es
pecialistas acham que devem ser criados mecanis
mos supranacionais para reprimir o contrabando 
de drogas. Na América Latina, a preocupaç!l'o não 
é de hoje. Já em 1975, realizou-se em Cochabam
ba, Bolívia, a 1 (l Conferência Regional de Países 
Limítrofes, da qual participaram a Bolívia, Ar
gentina, Paraguai, Chile e Brasil, com a intenção 
de chegar a unificar os sistemas de segurança an
tidroga na região . . Nas conclusões da reunião cons
tatava-se a necessidade de reformular a legislaçã'o 
antitráfico nos países latino-americanos e se es
tendia o apoio ao DEA, dos Estados Unidos, como 
indica documentado artigo publicado na revista 
"Homem" pelo jornalista Percival de Souza, em 
1976. 
. Recentemente, pouco depois do assassinato do 
ministro Lara Bonilla pelas narcotraficantes na Co
lômbia, realizou-se em Brasília uma reuni[o pre
sidida pelo ministro da Justiça brasileiro, Ibrahim 
Abi Ackel,. da qual participaram o embaixador da 
Colômbia, Germán Rodriguez, e um membro da 
embaixada peruana, Carlos Chichizola, com o 
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A DEA é uma das polícias antidroga dos EUA: 
cooperação com as homólogas latino-americanas ou uma 

forma de penetração com agentes da CIA? 

objetivo de criar um organismo internacional se
melhante à Interpol nas fronteiras do Brasil, Co
lômbia e Peru, "capaz de fornecer as fichas de cri
minosos e traficantes dos três países a partir de 
apreensões e detenções policiais". A medida seria 
uma forma de apoiar a guerra ao narcotráfico de
sencadeada pelo presidente Be!isario Betancur, de
pois do assassinato do seu ministro da Justiça. 

Abi Ackel está preocupado com o alarmante au
mento do consumo de cocaína no Brasil, o que, 
segundo suas informações, se deveria à queda do 
preço da droga no mercado norte-americano, pelo 
excesso de oferta nos últimos meses. O ministro 
teme que o preço baixe tanto que chegue a se igua
lar ao da maconha, ficando assim ainda mais aces
sível aos jovens. 

Efetivamente, dados de fevereiro de 84, divulga
dos pela revista US News and World Report, indi
cam que "em Miami caiu em 50% o preço da co
caína pelo aumento da quantidade oferecida. A 
maconha manteve seu preço estável e a heroína 
subiu". 

A cooperaç!l'o entre as polícias latino-americanas 
antidroga é uma inquietação recente. No entanto a 
cooperação de cada uma delas com a DEA norte
americana é antiga. Homens do Departamento de 
Narcóticos e outras instituições do combate às dro· 
gas do governo dos Estados Unidos, trabalham des
de anos atrás em embaixadas de várias capitais lati
no-americanas colaborando com as autoridades lo
cais. 

Um estudo do General A ccounting Office 
(GAO), publicado em 1976, mostra que a ajuda 
dos Estados Unidos às polícias da América Latina, 
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através do programa de narcóticos aumentou em 
600% entre 1973 e 1974, "compensando exatamen
te o dinheiro cortado pelo Programa de Segurança 
Pública (Public Safety Program)" suspenso nesse 
ano de 1973. O relatório continua, afirmando: "Os 
tipos de armamento e os equipamentos antes for
necidos às polícias latino-americanas através da 
AID, agora são enviados através dos programas de 
narcóticos ( ... ), mas nã'o existe nenhuma garan
tia de que esses equipamentos sejam utilizados 
pelos agentes policiais para outros propósitos". 
Esse estudo foi citado, em setembro de 1979, no 
artigo "Corrompendo a Colômbia", da jornalista 
free-lancer Penny Lernoux (que normalmente es
creve para o The Nation e The Washington Post) 
na revista /nquiry. Em Nacla Report (março/abril 
1978) uma análise desse aspecto do problema da 
cooperação antidroga cita mais dados: "A Drug 
Enforcement Administration (DEA) substituiu o 
Programa de Segurança Pública como cobertura 
para as atividades de agentes da CIA e estã se con
vertendo num dos principais canais utilizados pelos 
Estados Unidos para forn~er ajuda e treinamento 
às polícias estrangeiras, em particular à mexicana". 
Agentes da DEA - prossegue o artigo de Nacla 
Report - administram o Centro de Inteligencia 
de El Paso (Epic) , na fronteira do México, que tem 
um complexo sistema de computadores conectado 
a 14 sistemas federais norte-americanos de infor
mação, incluindo o computador do FBI. O E.pie 
está admini~trado por 15 agentes, alguns recruta
dos na CIA e entre as suas múltiplas funções, tam
bém está encarregado de vigiar o tráfico de drogas. 
" Mas, na verdade, não estamos atrás de crimino
sos" - admite Charles Updegraph Jr., um agente 
da DEA que chefia a Epic - "somos mais uma for
ça de inteligência" . De acordo com o colunista 
Jack Andersen, " 64 ex-agentes da CIA agora tra
balham na DEA e 13 agentes de narcóticos foram 
treinados em escolas de contra-espionagem da 
CIA". 

Diversos documentos mostram que com a nova 
importância que a DEA adquiriu - foram transfe
ridas para ela significativas quantidades de dinheiro 
e, como se viu, de agentes - a agência passou a 
cumprir um papel também novo : adaptar a teoria 
da segurança nacional ao campo das drogas. Segun
do Penny Lernoux, "a versa-o atualizada da segu
rança nacional da DEA procura vincular a subver
são aos narcóticos" . Para a jornalista, nesse senti
do foi dirigido o trabalho do embaixador norte
americano Diego Asencio durante os anos em que 
serviu na Colômbia. Curiosamente, o mesmo em
baixador foi designado para a embaixada em Brasí
lia, num momento em que o problema dos tóxi
cos se agrava no Brasil. "Os programas antidroga 
da DEA dão uma boa cobertura para as violações 
aos direitos humanos", conclui o artigo da Inquiry. 
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O caso colombiano 

Essa situaçã'o provocou reações sérias na Améri
ca Latina. Na Colômbia, um dos países mais afeta
dos pelo narcotrãfico e todas as distorções que ele 
gera, o presidente Belisãrio Betancur era contrário 
à extradiçã'o de narcotraficantes vara os Estados 
Unidos. E explicava sua posiçã'o ' por razões filo
sóficas, jurídicas e de soberania". Mas a audácia 
dos últimos golpes o levou a rever suas posições 
e mudar de idéia, "convencido de que o tráfico de 
drogas é um crime universal". Outro ocupante da 
presidência da Colômbia, López Michelsen, tornou 
famosa uma frase sua a respeito das drogas: "Os 
norte-americanos estã'o corrompendo os colombia
nos e não os colombianos os Estados Unidos", ale
gando que era o crescente mercado consumidor da 
grande potência que acarretava a produção cres
cente de maconha e cocaína colombianas. 

O narcotráfico é o motivo aludido agora - e 
muitas vezes no passado - para decretar o estado 
de sitio na Colômbia (que viveu quase 36 anos 
ininterruptos nessa situaçã'o anormal). A reação 
diante de uma situação semelhante, anos atrás, do 
senador Abelardo Forero Benavidez, foi : "Entã'o, 
que os Estados Unidos militarizem também o es
tado da Flórida" . 

Naquela ocasião, o então presidente da Associa
ção Nacional de Indústria, Fabio Echeverri, coin
cidente com o repúdio gerado em outras áreas da 
sociedade colombiana pela cada vez maior ingerên
cia do governo norte-americano, afirmou : "A Co
lômbia não pode continuar obedecendo às ordens 
dos Estados Unidos para resolver o problema do 
vício das drogas naquele país ao preço de nossas 
instituições". 

E um editorialista colombiano se perguntava: 
"Por que nosso país tem que pôr suas forças arma
das para combater as drogas, se os Estados Unidos 
não fazem o mesmo?" 

Ernesto Samper Pizano, presidente da Associa
ção Nacional de Instituições Financeiras da Colôm
bia, ainda foi mais longe na entrevista que conce
deu à revista Alternativa (n9 254, março de 1980). 
Ele propôs a legalização do cultivo e da explora
ção da maconha, que r~nde cerca de 1,4 bilhão de 
dólares anuais. "Os Estados Unidos reprimem o 
tráfico mas não o consumo e querem jogar todas 
as culpas sobre os produtores. Naquele país, 43 
milhões de pessoas fumam maconha :e uma evi
dência de que o consumo está tão generalizado que 
a ninguém ocorre que possa ser tornado ilegal. Cos
tume é lei: a maconha se tornou lei por costume 
nos Estados Unidos". (Na Colômbia, calcula-se que 
há 600 mil fumantes de marimba, como é chamada 
no local a marijuana, e cerca de 500 mil na Vene
zuela) 



A resposta a essas reações, por parte dos Esta
dos Unidos, foi a de colocar em prática os ditames 
do manual da contra-insurreiçlro. Imediatamente, 

tes razões do fracasso da batalha contra o narco
tráfico. 

A razão de maior peso, porém, é a constante 
procura de narcóticos por parte de consumidores 
de todas as idades, nos Estados Unidos. O Instituto 
Nacional Contra o Abuso de Drogas informava, no 
princípio deste ano, que "um-terço da população 
adulta dos Estados Unidos alguma vez usou dro
gas ilegais, principalmente a maconha3

". Essa mes
ma fonte, um ano atrás, fornecia a cifra de um
quinto da população, registrando assim um alar
mante incremento do consumo em um só ano. 

o embaixador norte-americano Lewis A. Tambs 
divulgou, na imprensa, a versa-o de que o que 
acontece na Colômbia é uma "narco-guerrilha", 
denunciando uma pretensa aliança entre as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que 
operam na selva colombiana, e os traficantes de tó
xicos. O governo o admoestou, por ingerência in
devida nos assuntos internos do país, mas o minis
tro da Defesa, Gustavo Matamoros, féz eco de sua 
denúncia, que é particularmente grave num mo
mento em que o presidente Betancur acaba de assi- ~ 
nar uma trégua de um ano, com os grupos guerri- ! 
lheiros incluindo uma anistia. 

O novo ministro da Justiça, Enrique Parejo 
0 

González, ao assumir o cargo em substituiçlro ao Mlh.'11ifw~ -,li,..,. __ 

assassinado Lara Bonilla, declarou que não acredita -..~-~:;,ir!'-....,.,_~~.., .. ,.._.,......,._. 
nessas versões. "Eu acho é que, salvo prova em 
contrário, há uma clara separaç:ro entre os narco
traficantes e a guerrilha Uns e outros têm motiva
ções completamente diferentes", declarou o minis
tro Parejo. E mandou um recado às autoridades 
norte-americanas: "Sendo um imenso mercado 
para a droga colombiana, os Estados. Unidos têm 
um papel muito importante a cumprir. Não basta 
destruir as plantações. O que se deve fazer é frear, 
desestimular, o consumo nos Estados Unidos". 

A ótica norte-americana 

Alguns especialistas dos Estados Unidos com
preendem o problema dos países produtores. "Te
mos que lutar contra séculos de tradiçlro e não po
demos forçar outro país a fazer alguma coisa só 
porque os Estados Unidos querem", declarou, no 
início deste ano, Francis Mullen, chefe do Depar
tamento de Combate às Drogas norte-americano. 

Entretanto em Washington o Congresso apro
vou recentemente uma lei pela qual o Departamen
to de Estado deve ameaçar com o fim da ajuda 
norte-americana os países que nlro estejam de acor
do com cortes específicos no cultivo. 

Pelo alarmante aumento da incidência dos nar
cóticos houve nos Estados Unidos tentativas de se 
criar um cargo ministerial para coordenar a políti
ca antidroga. O presidente Reagan se opôs porque 
acha que esse papel está sendo cumprido pelo vi
ce-presidente Bush, que supervisiona uma força
tarefa de fronteiras, e pelo procurador geral, que 
encabeça uma equipe de altos funcionários encar
regados de aprovar a estratégia do setor. 

Apesar disso , para algumas autoridades, os con
flitos de competição entre as 33 agências federais 
norte-americanas que, em nove ministérios, se ocu
pam do combate aos tóxicos, é uma das mais for-
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Apesar das apreensões volumosas, é considerada 
um fracasso a política antidroga nos Estados Unidos 

Em 1981, a revista Time afirmava que "os 
dados mais conservadores" indicavam 10 milhões 
de norte-americanos que consumiam cocaína ha
bitualmente e outros cinco milhões que a haviam 
provado. Entretanto, admitia que outras fontes da
vam a cifra de 20 milhões de viciados em cocaína. 
"As vendas acontecem nos centros de recreação, 
nos parques, nos subúrbios. É um verdadeiro fu
raclro", escrevia a revista. 

Se apenas os traficantes de cocaína (sem levar 
em conta as outras drogas) no mercado norte
americano se unissem num truste, estariam se igua
lando à Ford Motor Co., e à GulfOil, ocupando os 
lugares das mais poderosas transnacionais. Suas 
vendas estão calculadas em mais de 30 bilhões de 
dólares anuais. 

E mais: há numerosas evidências médicas de que 
o consumo de coca nos Estados Unidos é crescente 
em suas formas mais perigosas: injetada, como 
solução, ou com um processo químico (Jreebasing) 

3 A população atual dos Estados Unidos é de 226 nú
lhões de pessoas, ou seja, um-terço seriam uns 75 milhões. 
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que permite ser aspirada. Tanto uma como a outra 
forma slío as mais viciantes. Existe também quem 
misture cocaína com maconha ou com heroína 
esta também uma droga altamente viciante. "ji 
como tomar um elevador a 100 quilômetros por 
hora_ até a torre do Empire State Building e depois 
alguem cortasse o cabo' , descreve um ex-viciado. 

"Em alguns luxuosos salões da Madison Ave
nue, de Nova Iorque, serve-se cocaína aos clientes 
em vez de martint', contava uma alta executiva 
enquanto uma garçonete confessava que, em Los 
Angeles, onde trabalha, muitos clientes lhe deixam 

"Punks":droga, sexo 
e neonazismo, um fenômeno 

das sociedades altamente 
industrializadas 

D "Quanto mais mísseis nucleares forem ins
talados, melhor, pois assim todos se conven

cerão de que não há futuro". Quem assim fala é 
Swen, um jovem de 18 anos que pertence a um 
grupo de punks que perambulam pelas ruas de 
Bonn. 

Os punks surgiram na Inglaterra em fins dos 
anos 70 e logo se espalharam por outros países da 
Europa Ocidental. Se autodefinem em favor da 
"anarquia", porém "não como a postulam Mikhail 
Bakunin ou os anarco-sindicalistas espalhóis, 
pois eles estão adaptados ao sistema". 

"Não queremos criar nada novo. Nem sequer 
mudar o mundo ou contribuir para o bem-estar 
da comunidade. Só queremos é gozar a nossa 

cocaína em vez de gorjeta. 
Uma das maiores preocupações dos altos esca

lões de Washington, nesta época de "guerra nas 
estrelas", é o consumo de cocaína, maconha, haxi
xe e outros alucinógenos por parte de funcionários 
que trabalham em usinas nucleares. Trinta pessoas 
- inclusive três guardas de segurança - foram deti
das por venderem cocaína e outras drogas dentro 
de uma instalaçã"o nuclear no Vale do Diabo, em 
San Luis Obispo, Califórnia, em dezembro de 1983. 

Por quê, porém, essa procura crescente de dro
gas nos Estados Unidos e na Europa? 

breve vida. gozar do sexo, da música, dos filmes 
de violência e brutalidade, beber álcool, fumar 
maconha e adquirir droga da boa". Assim os 
punks definem os seus ideais. Eles acusam os 
mais velhos de terem colocado a ciência e a tec
nologia a serviço da destruição da Humanidade. 

"Como fenômeno de protesto e rejeição pela 
sociedade capitalista altamente industrializada 
eles não inovaram: já nos anos 50, tivemos os 
rockers, com as su11, jaquetas de couro preto; nos 
60, os hippies e as roupas indianas, e até há pou
co os poppers, que tentavam recuperar os anos 
20", comentava um psicólogo citado pela agência 
IPS. "A novidade é que, à diferença das décadas 
anteriores, influenciadas pelo pacifismo, agora 
emerge um movimento que apregoa a violência 
para solucionar os problem11, e que afirma que a 
sociedade altamente tecnológica não tem futuro''. 

Os punks pintam o rosto, tingem os cabelos de 
azul, verde ou vermdho e se vestem de preto. 
"Para quê trabalhar - perguntam - se daqui a 
pouco tudo desaparecerá?" 

Nos últimos anos, os punks ou skin-heads, sob 
a influência do álcool e das drogas, têm sido pro
tagonistas de verdadeiras batalhas que acabaram 
com numerosos feridos e detidos. Em geral, slío 

~ simpatizantes dos grupos neonazis e alguns deles 
~ na Alemanha Federal recentemente espancaram 
::. de forma brutal trabalhadores turcos e gregos e 
i reivindicaram a ex pulsa-o dos estrangeiros do país. 

Um estudante boliviano bolsista na cidade ale
mã de Colônia, um dos centros dos punks, c~ 
mentou: "Para nós, latin~americanos, é um m~ 
vimento difícil de entender. Só é possível surgir 
algo assim numa sociedade altamente rica e de
senvolvida. Nos nossos países, onde a miséria é o 
pão de cada dia, ninguém vai se fantasiar de 
pobre para sair protestando nas ruas". 

* Este artigo é baseado no texto de Roberto Ampue
ro Espinoza, colaborador em Bonn da agência IPS, 
"Punks: entre jovens desempregados, o temor de uma 
guerra nuclear". 



Para alguns, um dos principais motivos é a alta ~ 
competitividade da sociedade norte-americana. Ou- ct 
tros pensam que é porque os norte-americanos i 
est!l'o habituados a usar um comprimido para cada J 
coisa e nlío se acostumam a ter que cumprir suas ~ 
obrigações diárias, embora não estejam "cem por ~ 
cento" anímica ou fisicamente. "!:! 

Outros apontam que, em muitos círculos, adro- ! 
ga é vista como afrodisíaco ou destacam a falta de :r: 
incentivo da juventude para construir seu próprio 
futuro. "O mal de hoje é viver o presente sem sen
tir responsabilidade com a herança qu'e vamos dei
xar para as futuras gerações", comentava um soció
logo. Em geral, todos concordam em que a explica
ç!l'o é complexa e não se esgota num simples desejo 
de alcançar "o prazer". 

Talvez a reflexlío mais acertada sej,a a do articu
lista Michael Demarest, da revista Time: "O vício da 
droga que nasce do desejo de fugir às más notícias 
cotidianas nlío será enfrentado eficazmente dando
se destaque às más not_ícias sobre a própria droga. 
Assim, a classe média norte-americana continua su
cumbindo ao poder desse pó de aparência cristali
na. E n!l'o será fácil convencê-la de que os tempos 
melhores são construídos e não cheirados" . 

Reflexões 

Quais os temas colocados pelo problema da dro
ga para quem, no Terceiro Mundo, deseja e necessi
ta enfrentá-lo? 

Embora esta exposição seja apenas a " ponta do 
iceberg" - pois o vício exige uma abordagem mul
tidisciplinar, que estude a partir de uma perspecti
va comum os desafios científicos, econômicos, po
líticos, sociais e até sociológicos que há por trás da 
questão - é necessário separar os três níveis do 
problema: os plantadores, os traficantes e os con
sumidores. 

Os camponeses que plantam a coca, o khat, a 
cannabis e a papoula dormideira do ópio no Ter
ceiro Mundo desenvolvem, em geral, essa atividade 
secular para garantir a sua sobrevivência . Quando 
consomem as plantas, como acontece com os cam
poneses bolivianos e peruanos, além dos aspectos 
culturais, o fazem para complementar uma dieta 
insuficiente. 

Os países produtores têm na droga, portanto, 
um desafio social; os camponeses poderlío se dedi
car a outras culturas na medida em que haja uma 
revis!l'o de todo o sistema de exploraçlfo agrária e 
se receberem para isso o apoio oficial (recursos 
para sementes, infra-estrutura etc). Enquanto isso 
nlfo puder ser concretizado, fica colocada a al
ternativa de legalizar ou nlfo os cultivos. Há múlti
plas evidências de que os camponeses preferem a 
legalizaçlfo dos cultivas, como a recente marcha a 
Cuzco (Peru) dos plantadores de coca da regilío, 

1984- Junho - no. 67 

A geração da droga nos EUA: uma forma 
de fugir da dura realidade 

exigindo seu reconhecimento por parte do gover
vo. Também há numerosos exemplos de que a sim
ples decretaçlfo de sua ilegalidade não acaba com 
as plantações. 

O problema preocupa largos setores sociais dos 
países produtores que reivindicam um estudo am
plo e público, com a participaç!l'o dos camponeses 
produtores, através de suas associações. 

No caso dos traficantes, não há opiniões diver
gentes. Existe unanimidade, seja nos países produ
tores do Terceiro Mundo, seja nas sociedades con
sumidoras altamente industrializadas, no sentido 
de reprimir o tráfico ilegal, gerador de fabulosas 
fortunas que permitem qualificá-lo de uma nova 
transnacional. E que contribui para distorcer 
ainda mais o funcionamento das debilitadas econo
mias dos países produtores, impondo o crime 
como forma de operação, a corrupçlfo como meio 
de penetraçlfo e utilizando os países terceiro-mun
distas como " mercados alternativos" - quando o 
mercado dos Estados Unidos ou dos países euro
peus se saturam por suas custosas "exportações" -
sendo assim responsáveis por um incremento arti
ficial do consumo de drogas em sociedades pobres. 

Se existe unanimidade quanto à necessidade de 
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combater e reprimir o narcotráfico, há discussão 
em relação às formas, métodos e alcances que a es-
tratégia repressiva deve ter. · 

As bem documentadas denúncias, corno a do ar
ticulista norte-americano Jack Anderson, sobre o 
uso do combate à droga corno· cortina de fumaça 
para encobrir a infiltração das polícias e outros ór
gãos repressivos do Terceiro Mundo, levaram nu
merosos partidos políticos e personalidades a exi
gir um debate aberto sobre a repressã'o ao narco
tráfico, para a qual, calculam devem existir estra
tégias nacionais bem definidas. Toma-se necessá
rio delimitar os alcances e formas ·que devem ter a 
colaboração e a ajuda logística dos organismos anti
droga dos Estados Unidos. Alegam esses grupos po
líticos, que para impedir que o combate ao tráfico 
ilegal de drogas po~a ser utilizado para repetir dra
máticas experiências de colaboração nos órgãos re
pressivos, corno as que no Cone Sul levaram ao se
questro, em Porto Alegre, dos uruguaios Lllian Ce
liberti e Universindo Díaz. Que a DEA nã"o se 
transforme na versã'o dos anos 80 da AID da déca
da de 60, que trouxe "a ajuda para o desenvolvi
mento" nas malas chei1is de receitas de tortura, 
como as de homens tipo Dan Mitrione. 

Finalmente coloca-se o problema do mercado 
consumidor o outro extremo dessa penosa corren
te. Diversos governos do Terceiro Mundo exigem 
dos Estados Unidos uma atitude mais clara em re
lação ao combate ao consumo. Citam os exemplos 
que a história oferece - China, Japão, Egito -, 
para afirmar ser possível acabar com o consumo de 
drogas desde que haja determinação em fazê-lo. Se 
70 milhões de chineses viciados em ópio ou várias 
dezenas de milhões de japoneses viciados em anfe
taminas desapareceram como problema no curso 
de uns poucos anos, é possível - indicam esses 
dirigentes - para um país tão poderoso como os 
Estados Unidos, acabar com o seu problema, mes
mo quando os índices já situem os viciados em tor
no de 45 milhões de norte-americanos. 

Para isso, é necessário que sejam implementadas 
medidas repressivas severas e que se estruture a so
ciedade de forma a que os ex-viciados possam en
contrar novas dimensões da vida na comunidade, 
que lhes permitam refazer sua vida pessoal, pro
fissional e social. É aí que surge o ceticismo de al
guns analistas que se perguntam: se os viciados 
buscaram na droga uma forma de fugir aos dita
mes de uma sociedade que não os aceita, não 
procurariam mudá-la no caso de poderem fugir ao 
círculo infernal de dependência que os estupefa
cientes geram? Poderá o establishment norte-ame
ricano levar adiante uma política dura de combate 
à droga se suspeitar que esses milhões de cidadã'os, 
que já não serão neutralizados pelos efeitos dos 
narcóticos poderão voltar-se contra as leis e as es
truturas que ele representa? • 
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DROGAS 

Drogas naturais 
e sintéticas 

A
s drogas se classificam, em geral, de acordo 
com os efeitos que produzem, mas também 
podem ser divididas em duas grandes cate

gorias: as naturais e as sintéticas. Entre as naturais, 
ou extraídas de plantas, estão as de maior consu
mo: cocaína, heroína, maconha, haxixe. As sinté
ticas mais conhecidas são o LSD e as anfetaminas. 

A cocaína (C 17 H21 N04 ), é um alcalóide vegetal 
cuja origem remonta às plantações de coca ( do ai
mará khoka, "árvore") pré-colombianas dos incas 
nas encostas orientais dos Andes. O elemento ati
vo (cocaína) foi extraído da planta em 1860 pelo 
químico alemão Albert Nieman. Poucos anos de
pois, em 1 ~.84, Sigmund Freud escreveu seu famo
so ensaio Uber Coca, onde a descreve como "um 
estimulante incomparável" e já em 1886 o psicana
lista a receitava como "um valioso tônico cerebral, 
remédio para todos os distúrbios nervosos: enxa
queca, nevralgia, histeria, melancolia etc ... " A co
caína se converteu sob esse impulso freudiano até 
em refresco, sob o nome de Coca-Cola, em fins do 
século passado. Somente quando, em começos des
te século (1906), foram reconhecidos seus poderes 
de criar dependência e a droga foi proibida nos Es
tados Unidos - onde por muitos anos foi vendida 
livremente em farmácias -, a cocaína deixou de 
ser incluída na misteriosa fórmula da Coca-Cola, 
que contudo ainda hoje continua usando outros 
componentes, não ativos, da folha da coca. 

Em 1885, a companhia farmacêutica Park-Davis 
a divulgava como uma "droga maravilhosa que che
gará a substituir a comida, fará do covarde um va
lente, do calado um eloquente e libertará as víti
mas do álcool e do ópio". Charles Chaplin, em seu 



clássico ''Tempos Modernos", cheirava um pozi
nho branco antes de enfrentar os desafios; e o em
presário corso do século 19 Angelo Mariani mistu
rava a folha da coca com um vinho fino e o vendia 
como Vin Mariani a figuras ta:o proeminentes 
como o papa Pio 10, os reis da Espanha, Grécia, 
Suécia e Noruega, Emile Zola, Alexandre Dumas e 
Júlio Verne. O escultor francês Federico Augusto 
Bartholdi, criador da estátua da Liberdade, confes
sou que se antes de construí-la tivesse degustado o 
Vin Mariani, "a teria feito algumas centenas de me
tros mais alta ... " 
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Nos Estados Unidos, a cocaína hoje é chamada 
the a/1 american drug ("a droga de todos os ameri
canos"), pois na:o está mais restrita aos círculos 
mais ricos ou às estrelas de Hollywood, como até 
uma década atrás. Um completo informe a respei
to do Time (06/07 /81), afirma que atualmente a 
coca é a droga usada por milhões de sólidos e con
vencionais cidada-os norte-americanos, advogados, 
homens de negócios, banqueiros, burocratas do go
verno, políticos, policiais, estudantes. E menciona 
o testemunho de um adepto: "Depois de cheirar 
um pouco de cocaína me sinto um homem novo. 
O único problema é que esse homem novo deseja 
cheirar um pouco mais". 

Um pai de família se queixava de que, para os 
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jovens norte-americanos de hoje, a cocaína é um 
símbolo de status como para sua geraça-o havia 
sido ter um automóvel. "Um sério problema nesse 
sentido é que na:o se aplicam penas severas por por
te de cocaína", lamentava. 

Noventa por cento da coca é proveniente do 
Peru e da Bolívia. A folha tratada por processos 
químicos dá origem a uma pasta marrom, que de
pois de purificada é branca e se conhece como co
ca-base. Nessa etapa do processo, a pasta é enca
minhada a laboratórios clandestinos, a maior parte 
dos quais se encontram na Colômbia, para com
pletar o processo de refinaça-o e enta:o exportá-la 
para o mercado consumidor, basicamente os Esta
dos Unidos. 

A heroína é outra das drogas gue, como a co
caína, sa-o consideradas "fortes". É extraída da pa
poula dormideira que dá origem ao "ópio", um lá
tex. Há três gr~ndes regiões produtoras de ópio 
atualmente. Na Asia, no chamado "Triângulo dou
rado" (Birmânia, Laos e Tailândia) e na "Meia-lua 
dourada" (Irã, Afeganista-o, Paquista-o e mais re
centemente fndia) e no México onde foi introduzi
do pelos narcotraficantes. A Turquia foi o maior 
produtor e ainda produz "o melhor ópio do mun
do", mas a política sistemática de combate e erra
dicaça-o dos cultivos por parte dos sucessivos go
vernos reduziu muito sua participação no mercado 
mundial. Por motivos semelhantes, está diminuin
do a produção no Paquist[o. A Índia está ocupan
do esse espaço e se transformou nos últimos anos 
em um grande produtor. 

O nome ópio é uma deformação européia de 
Afyon, uma região da Turquia ocidental onde há 
mais de 1000 anos se cultiva a papoula. Essa es
tranha planta foi introduzida no Oriente Médio 
pelas caravanas de mercadores provenientes da 
Turquia. Diz-se que as donas de casa das regiões 
onde se situam hoje a Síria e o Líbano foram des
cobrindo poderes extraordinários em um líquido 
que extraíam do talo, que curava "as dores do cor
po e da alma". As terras pouco férteis de Afyon 
não se prestavam para outros cultivos e, com o 
ópio, os camponeses foram subsistindo. 

A expansão do ópio no Oriente Médio e no Ex
tremo Oriente deveu-se ,não somente à troca atra
vés das caravanas de mercadores, como também 
basicamente aos interesses econômicos do colonia
lismo inglês. Foram justamente marinheiros britâ
nicos que o introduziram na China, a partir da In
dia, no século 17, criando uma distorção no inter
câmbio comercial que resultou no que se conhece 
como a Gue"a do Opio ( 1839-1842). 

Quando no século 19 foram descobertas e iso
ladas, a partir do ópio, a codeína e a morfina 
(1803) e mais tarde a heroína, a planta acabou de 
perder toda conotação inocente para converter-se 
na matéria-prima de alguns dos mais perigosos en-
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torpecentes da atualidade. E foi em função desse 
poder que seu cultivo se expandiu e multiplicou, 
cruzando oceanos e chegando inclusive até o Mé
xico. 

O xá do lr!f, Reza Pahlevi, ambicionando o po
der que gera o tráfico do ópio, se propôs a superar 
a Turquia como primeiro produtor (1969) e reser
vou 20 mil hectares para o cultivo da papoula. Em 
1955, o ópio havia sido proibido no país, onde na
quele ano o número de viciados e1 'stimado em 

Holanda discute 
a legalização da heroína 

1,5 milhão. Até a revolução do aiatolá Komein1 
( 1980), calculava-se o número de adeptos no Ir[ 
em uns 400 mil que não só fumavam como co
miam o ópio. Atualmente essa cifra diminuiu mui
to devido à repressão da revolução islâmica. O Irã 
ainda é usado pelos traficantes de entorpecentes na 
rota para a Europa, apesar das dificuldades criadas 
pelo regime de Teerã, que fizeram com que dimi
nuíssem substancialmente as cargas que passam 
por esse país. 

de heroína é comercializado a 200 florins (cerca 
de 540 dólares). 

Amsterdã tem 700 mil habitantes, entre os 
quais cidadãos de 121 nacionalida~es. Os estran
geiros mais numerosos são os sunnameses, mas 
também há muitos europeus. 

Os viciados frequentam, em geral, Zeedjik, 

D Em Amsterdã, vai começar uma experiência um bairro do centro da capital holandesa, outro-
que está suscitando todo tipo de comentá- ra praça de marujo~, e Haarlem! Dam, nova ~ v~ 

rios nas diversas capitais européias: 300 viciados lha Hoogstraat. Mwtos se prostituem, na maiona 
em situação de dependência física vão receber garotas que necessitam obter o dinheiro para a 
gratuitamente heroína, pelo período de um ano. "dose de tranquilidade". São conhecidas como 
A experiência terá controle médico e será objeto as "prostitutas da heroína". Porém, os homens 
de pesquisas científicas. também se prostituem, ainda que em número 

O autor do plano de legalização da heroína é menor. 
Peter Cohen (40 anos, professor de Psicologia So- Em 1983, segundo o informe do "Expresso", 
cial na Universidade de Amsterdã) e conta com a as apreensões na Holanda totalizaram 50 quilos 
colaboração do socialista Ed Van Thijn, presiden- de heroína, 21,5kg de cocaína, 45kg de anfeta
te da Câmara Municipal de Amsterdã. minas, 60 mil tabletes de tranquilizantes e 5.500 

Nessa cidade, a polícia tolera até 20 gramas de comprimidos de Methadona. 
haxixe por pessoa. Uma planta pintada na entra- Em geral, os responsáveis da polícia se opõem 
da dos cof[ee-shop quer dizer que aí dentro se ao plano do município. "Esperamos que eles ex
vende essa droga. (Curiosamente, n~s estabele- perimentem para ver o que dá", declara Hellen 
cimentos está proibido vender bebidas alcoólicas). Van Der v eydeu. 
Apelidada hoje de little New York (pequena o governo holandês fez restrições a~ ~roje
Nova Iorque), Amsterdã é o paraíso dos droga- to, inspiradas nos protestos que se multipli~m 
dos europeus. Segundo o semanário lisboeta "Ex- em países vizinhos. A Suécia, como represália, 
presso", numa matéria a respeito (05/05/84) en- deixou de comprar tomates holandeses, e a Ale
contra-se aí "mais droga que em qualquer outra manha Federal levanta a voz para dizer que é 
capital do continente". Os estudos oficiais esti- tempo de acabar com esta "discussão louca". 
mam em ''várias dezenas de milhares os que con- Para os opositores do projeto, ele irã atrair o 
somem estupefacientes de todos os gêneros". O "turismo dos drogados". O presidente da Câmara 
grama de haxixe é vendido a 10 florins (cerca de responde: "A nossa tolerância não é louca, nem 
27 dólares). Porém, não é só essa droga que é co- total. Tudo o que aceitamos é o fato de que há 
mercializada nas cafeterias: heroína e cocaína drogados. E capitular é ignorar o problema e fa
também. No mercado negro holandês, um grama ur como se ele não existisse". Peter Cohen ex-
A legalização da heroína: uma experiência controvertida plica. ass~m o pl~o.: "~em ~ois ~randes objetivos. 

E O pnmeiro, e dinunwr a ilegalid~de das d~o~, 
2> libertando-as do mercado negro. E necessário m
i tegrar socialmente a utili_zação da drog~ e _os j~
;; vens dependentes. A desmtegração social e pen
~ gosa. O segundo objetivo é diminuir a frequência 
6 dos acontecimentos perigosos para a coletivida-

de. Nós temos intenção de estabelecer o máximo 
de aproximação entre o viciado e a sociedade". 



A fabulosa ''sinsemilla'' 

A maconha, o haxixe e o khat (consumido so
bretudo no Chifre da África) sa:o considerados 
"drogas leves", toleradas e até legalizadas em al
guns países. 

A seita rastafariana da Jamaica usa maconha nos rituais 

A maconha é produzida no México, Colômbia, 
J amaica,1 Paraguai e nos Estados Unidos~ "Nin
guém sabe exatamente quanta maconha cresce nos 
Estados Unidos", queixa-se um dos responsáveis 
pela repressll'o às drogas. Mas as estimativas permi
tem supor que a produção supera os 10 bilhões de 
dólares ao ano e que está entre os três produtos 
mais cultivados no país. As crescentes pressões vi
sando evitar o ingresso da droga pelas fronteiras, 
torna ainda maior a tentação de cultivá-la no país. 
E mais, a variedade cultivada nos Estados Unidos, 
conhecida como sinsemilla (sem semente) tem 
uma porcentagem do ingrediente ativo, o THC 
(delta-9-tetrahidrocanabinol) muito maior que o 
normal. Encontra-se de 1 a 1,5% de THC nas varie
dades comuns de maconha, enquanto que a sinse
milla tem de 12 a 13%. Existem cultivos em pelo 
menos 11 estados norte-americanos e suspeitas de 
que existam em vários outros. 

O paraquat (herbicida usado para destruir as 
plantações e que foi o responsável pelo êxito da 
política desenvolvida pelo México na década de 
70) se mostrou inútil em relação à sinsemilla. E o 
fato de que em pequenos espaços se obtêm altos 
rendimentos permite camuflar essas plantações 
misturando-as com outras folhagens, razão pela 
qual não sll'o descobertas através de levantamentos 

1 Na Jamaica, a maconha é utilizada pela seita rastafa
riana nos seus rituais. Calcula-se que o trafico de maconha 
gere 1 bilhão de dólares ao ano ri, nessa ilha do Caribe. 

2Em pequenas quantidades (com1,>aradas com as gran
des áreas nesses países), também esta sendo cultivada no 
Peru, Equador e Brasil, na região amazônica. 
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aerofotográficos, como acontece com as outras va
riedades. Sabe-se, por exemplo, que em pratica
mente todos os parques nacionais dos Estados Uni
dos existem cultivos de maconha 

O haxixe é muito consumido no Oriente Médio. 
Um dos principais produtores é o Líbano, princi
palmente no vale de Bekaa onde alguns calculam 
em 2.600km2 a área dedicada a esse cultivo. Tam
bém há fazendas produtoras de haxixe no Irã e 
Afeganistão, embora estudiosos do problema acre
ditem que as revoluções de Komeini e de Barbak 
Karmal tenham diminuído sua importância em am
bos os países. A cannabis, de cujo pólen se obtém 
o haxixe, sustenta - segundo estimativas não con
firmadas pelo governo - umas 120 mil pessoas no 
Líbano. A produça:o , calculada em umas 800 mil 
toneladas anuais, permitiria uma "exportação" de 
umas 2 mil toneladas de haxixe refinado, cerca de 
um-terço do volume total da droga colocada no 
mercado do Ocidente. 

As drogas sintéticas, curiosamente, contribuem 
para reproduzir no universó dos narcóticos o ciclo 
produtivo do mundo moderno: enquanto que o 
Terceiro Mund9 (América Latina com a_coca, prin
cipalmente; a Africa com o khat; e-a Asia com o 
ópio e o haxixe) é exportador de matérias-pri
mas para a elaboração de drogas, os países desen
volvidos nos abastecem com produtos industriali
zados - LSD e anfetaminas - produzidas princi
palmente nos Estados Unidos, na Holanda e na In
glaterra. • 
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DROGAS 

OMS: 
"O cigarro e o álcool 
também são drogas" 

A
Organizaç.ro Mundial da Saúde (OMS) ela
borou uma classificaç.ro de drogas de acor
do com seus efeitos e com os padrões de 

c?mportam~nto determinados pelo seu uso exces
sivo .. A class1ficaç.ro compreende as nove categorias 
seguintes: 1) gru~o de álcool-barbitúricos: drogas 
depressoras do sistema nervoso central sedativas 
e soporíferas ; 2) anfetaminas e substâncias deriva
das : drogas que estimulam o sistema nervoso cen
tral, reduzindo a fadiga e o sono; 3) cannabis (ma
conha, haxixe): drogas que produzem estado de 
p~er associado a sensações muito fortes; 4) co
cama: extrato natural das folhas da coca sul-ame
ricana que serve como estimulante e euforizante· 
5) alucinógenos (LSD e substâncias similares) : dro: 
gas que produzem deformações perceptivas, sen
sação de êxtase e euforia ; 6) khat, estimulante, 
usado -~~bretudo na Etiópia e no Iêmen· 7) opiatos 
ou op101des: grande variedade de substâncias natu
rais ou s_intéticas de efeitos morfínicos que aliviam 
a dor e induzem a um estado de indiferença diante 
de situações ameaçadoras; 8) solventes voláteis: 
?ola, gasolina e fluidos de limpeza que, quando 
inalados ou aspirados produzem um estado de in· 
toxicaçiro semelhante à embriaguês alcoólica, mas 
que às vezes provoca "viagens" alucinógenas e 9) 
tabaco: plantas utilizadas com efeitos tanto esti
mulantes quanto relaxantes. 

Estimulantes e depressivos 

As anfetaminas pertencem à família das drogas 
que pr~duzem uma diminuiçã"o da fadiga e perda 
do apetite. Em algumas pessoas levam à hiperativi
dade, daí o termo "estimulantes". 

S~tetizadas em 1887, só foram apresentadas 
publicamente em 1932, comercializadas com o 
nome de Benzedrina, em inalantes nasais. O públi
co logo descobriu seus efeitos estimulantes. Du
rante a 2? guerra mundial, davam-se anfetaminas 
aos pilotos e soldados para evitar que dormissem. 

N. R. - A maior parte dos dados fornecidos nesta ma
téria foram transcritos do ensaio "Drogadictions•, do dr. 
Ray J. Hodgwn,_professor de Psicologia Qínicana Unidade 
de Pesquisa do Vicio do Instituto de Psiquiatria de Londres. 
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A maneira mais perigosa de usar a anfetamina é a 
injeç.ro intravenosa de grandes qoses durante vários 
dias. O viciado fica acordado durante seis dias ou 
mais, _t?rnando-se cada dia mais tenso, trêmulo e 
paranoico. 

Tratamento para viciados em Madri 

A cocaína também tem propriedades estimulan
tes, mas é uma substância natural . O seu uso regu
lar pode induzir à depress.ro, perda de peso, e, se se 
aumentam as doses, pode causar paranóia, alucina
ções, colapso físico, além de destruir a mucosa na
sal (por onde é aspirada). As drogas derivadas do 
ácido b~rbitúrico, chamadas barbituratos, têm efei
tos mais ou menos opostos aos das anfetaminas. 
Por isso slfo chamadas de "depressivas". Nos Esta
dos Unidos, já na década de 50, cientistas do Cen
tro de Pesquisas do Vício de Lexington demons
traram que doses elevadas de álcool e barbituratos 
t~m efeitos quase idênticos: provocam dependên· 
eia e paves ~intomas de retraimento patológico ao 
conv1v10 social. Os barbituratos slfo a droga mais 
comumente usada pelos suicidas. 

Ópio e heroína 

Durante a maior parte do século 19 podia-se 
con:iI?rar livr~mente opiatos como se compra hoje 
aspmna. O_ laudano - mistura de álcool e ópio -
era ~ ':Iled1camento escolhido por muitos viciados 
~m opto, entre eles Thomas de Quincey, autor de 

Confissões de um comedor de ópio" . 
. No final do século 19, foi lançado um novo de

nvado ~a.morfina,_a heroína, como antitussígeno. 
<?s op1os e denvados produzem euforia, entor· 

pec1mento e fantasias. A heroína, além disso, 



quando aplicada por via endovenosa, produz uma 
sensaça-o inicial de êxtase. Os sintomas advindos 
com a suspensão da droga podem ser graves. Nas 
primeiras 12 horas, ocorrem, às vezes, dores mus
culares, espirros, sudorese, choro e bocejos. Em 36 
horas, os .sintomas se intensificam. Há sensações al
ternadas de calor intenso e ruborizaça-o, com frio e 
tremedeira, acompanhados quase sempre de au
mento do ritmo cardíaco e da pressa-o sanguínea, 
diarréia e insôrúa. 

Drogas psicodélicas 

O termo "psicodélico" exprime a expansão do 
nível de consciência que, segundo algumas pessoas, 
é proporcionado pelos alucinógenos, entre eles o 
LSD (dietilamida do ácido lisérgico), composto 
sintético descoberto em 1943 pelo químico suíço 
Albert Hofmann. Com pouco mais de 1,3kg de 
LSD, seria possível drogar, de uma vez só, as popu
lações de Londres e Nov.a Iorque. 

O LSD provoca uma imagem distorcida do cor
po, eleva a sensibilidade tátil e olfativa e retarda a 
percepção do tempo. 

Maconha 

Para a maiona dos cientistas, dentre todas as 
drogas capazes de levar ao uso habitual, a menos 

Itália: a reação dos 
jovens e das mães 

D A Itália é um dos países europeus mais afe
tados pelo problema da droga. Atualmente 

ocorrem duas mortes por dia por doses excessivas 
de droga e as autoridades estimam em 20 bilhões 
de dólares anuais o movimento financeiro dos 
traficantes. As cifras mais conservadoras calcu
lam em 85 mil o número atual de viciados. Po
rém, cálculos confiãveis situam esse número por 
volta dos 200 mil (numa população total de 58 
milhões de habitantes, isso equivale a quase 3% 
do total) . A região mais afetada é o Lazio, cuja 
capital é Roma, onde há uns 50 mil dependentes, 
seguida de Milão, com 20 mil. 

Também se registrou um significativo aumen
to no consumo de drogas nas prisões: enquanto, 
há um ano, o índice de presos viciados não che-
gava a 6%, em 1984 atingiu 10%. . 

O fenômeno tem levado a· população a reagrr. 
No começo de abril último, milhares de jovens de 
toda a Itália desfilaram pelas ruas de Roma para 
protestar contra o tráfico de drogas e a delin-
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perigosa e menos capaz de produzir dependência é 
a maconha. Mesmo assim é muito discutível a sua 
legalização, como muitos preconizam, principal
mente porque ainda não se conhecem bem os seus 
efeitos a longo prazo. 

Entre os que defendem . a tese de sua periculosi
dade está o dr. Gabriel Nahas, da Urúversidade de 
Columbia. Quando ele fez as suas experiências, 10 
ou 12 anos atrás, ele observou que a marijuana di
minuía a divisa-o celular nos chamados cultivos de 
tecidos. E também observou que diminuía a pro
duça-o do ácido desoxiribonucléico. E não só esse, 
mas todos os ácidos do ribonucléico e de outros 
nucléicos que são importantes na formação da 
vida. Para a dra. Lissy Jarvik, pesquisadora médica 
psiquiatra para crianças e geneticista do Centro 
Médico da Urúversidade da Califórnia, o perigo 
está no fato dessas células, com material de cro
mossomos danificado, um dia poderem multipli
car-se e, em 10 ou 15 anos, essas células serem res
J;>Onsáveis pelo desenvolvimento de um carcinoma 
(câncer). 

Por outro lado, o dr. Nahas, depois de examinar 
51 pacientes que durante anos fumaram maconha 
três vezes por semana, chegou à conclusão que os 
usuários da cannabis sativa L. são mais vulneráveis 
a doenças do que os não-fumantes: apresentam 
40% a menos de leucócitos (glóbulos brancos, res
ponsáveis pela defesa do organismo humano às 
doenças). 

quência organizada. O movimento juvenil surgiu 
como reação ao crescente poder da mafia e da ca
morra, e os seus protagonistas o definem como 
"uma revolução moral". O berço desse movimen
to foi Nápoles, e só daí partiram uns 40 trens 
cheios de jovens que viajaram a Roma para parti
cipar das manifestações. Eles exigem uma reorga
nização dos serviços antidroga e uma ativa políti,. 
ca de prevenção! O presidente da república, San
dro Pertini, recebeu uma delegação desses jovens, 
que manifestaram apoio ao atual chefe das opera
ções contra a máfia, Emanuele de Francesco. 

Porém, a reação não se limita aos jovens. Ulti
mamente, surgiu um movimento de mães de vi
ciados que exigem uma mudança na legislação e a 
ampliação das penas. Contrariamente, as corren
tes que em outros países da Europa preconizam a 
legalização das drogas como a melhor forma de 
combatê-las, as mães italianas acham que se os 
seus filhos enfrentassem penas severas pelo uso 
de narcóticos se veriam menos tentados a entrar 
no círculo do vício. 

lArgumentam que é sabido que durante a 2~ guerra 
mundial caiu a oferta de drogas e os índices de vício 
também caíram 
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O dr. Nahas também constatou que em alguma5 
pessoas a maconha influencia o comportamento. 
Em algumas, produz irritabilidade· em outras, ex
citaçlfo; outras, pelo contrário, ficam em estado de 
letargia. O consumo elevado de maconha produz 
alterações no cérebro (alterações encefalográficas). 

Solventes voláteis 

O auge do interesse pelos inalantes veio na dé
cada de 60. A substância mais comum é a cola uti
lizada em aeromodelismo. Mas também se usam di
luentes para tintas, removedores de esmaltes de 
unhas benzeno. gasolina e propelentes de aerosol. 

Muitas das sensações decorrentes da intoxicação 
são semelhantes às produzidas pelo álcool mas se
gundo depoimentos de viciados as sensações de 
euforia e onipotência são mais fortes. 

Existem várias razões para acreditar que nos 
anos vindouros a inalação dessas substâncias pode
rá se tomar um problema ainda maior. Eles estão 
disponíveis em quase todos os lares. 

Álcool 

Tomado com moderaçlfo o álcool é um prazer 
mas em excesso, é um perigo. De todas as drogas 
que provocam dependência o álcool é a mais acei
ta socialmente e a que existe em maior disponibili
dade. Ao mesmo tempo é a que provoca maiores 
catástrofes em todo o mundo. A bebida em exces
so pode provocar danos em praticamente todos os 
órglfos e tecidos atingir até mesmo o feto e des
truir lares e carreiras. Há quem afirme que se o ál
cool tivesse sido descoberto recentemente, não 
passaria pelos testes de segurança a que atualmente 
são submetidas as substâncias psicoativas comer
ciáveis. 

O tabaco e o cigarro 

Uma pequena mudança na preparação do fumo, 
ocorrida em meados do século passado, talvez te
nha sido responsável pela incrível ampliação do ví
cio. A produção de tabaco curado em fumeiro, que 
permitiu a obtenção do fumo mais claro, possibili
tou aos fumantes inalar a fumaça. Alguns segundos 
após a inalação, produz-se uma forte concentração 
de nicotina que passa dos pulmões para o cérebro, 
reforçando drasticamente o hábito. Alguns cientis
tas acreditam que a nicotina libera uma substância 
neurotransmissora, a noradrenalina, das células 
nervosas. As ondas cerebrais, após a inalação da fu
maça, mostram o aumento da atividade do cére
bro, semelhante à produzida pela ingestlfo de anfe
taminas. Os fumantes afirmam que o cigarro permi
te uma maior capacidade de concentração e que 
aumenta a energia. • 
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Dr. Gabriel Nahas: 
"É possível 

erradicar a droga" 

U 
m dos especialistas que mais conhece dro
gas é o farmacólogo Gabriel Nahas, consi
derado como uma das primeiras autorida

des mundiais nesse campo. Libanês de Tripoli, for
mado na França e residente nos Estados Unidos, 
onde é professor de Anestesiologia na Universida
de de Columbia (Nova Iorque), Nahas é consultor 
da Comisslfo de Narcóticos das Nações Unidas. 
Para ele, entre as drogas consumidas atualmente, a 
cocaína é a mais viciante e a mais destrutiva, para 
o consumidor e a sociedade. 

Numa entrevista concedida em março deste ano 
à revista peruana Caretas, durante breve visita a Li
ma, Gabriel Nahas afirmou que uma das razões 
pelas quais a cocaína é tão perigosa é porque ela 
induz ao comportamento violento e suicida. coisa 
que nlfo acontece, por exemplo, com a heroína. 

Perguntado sobre as formas de consumo, ele ex
plicou que quando fumada, "se usa a cocaína-base, 
que é absorvida pela corrente sanguínea como co
caína. Nesse caso - afirma - a absorção é muito 
mais rápida, inclusive, quando injetada. Assim, ela 
produz em forma muito mais concentrada e violen
ta os sentimentos de altivez e soberba, primeiro, e 
de angústia, depois. No caso da pasta básica de co
caína, o dano que ocasionam as outras substâncias 
que a compõem se concentra no aparelho respira
tório". 

"A cocaína, como outras drogas viciantes - ex
plica - destrói a força de vontade. A maior educa
çlfo ou capacidade intelectual não ajudam a evitá-



lo". E cita o exemplo dos médicos, aos quais, por 
razões profissionais, a droga é facilmente acessível. 
"Tenho visto casos de vício da cocaína entre cole
gas muito respeitados .. E alguns deles, apesar de 
todos os meios de que dispúnhamos e de todo o 
apoio que lhes oferecemos, não conseguimos aju
dar a curar". 

"A droga anula a livre vontade", prossegue o dr. 
Nahas. "Isso porque provoca mudanças químicas 
no cérebro com consequências que podem ser fa
tais." 

Ele cita as experiências com animais: "O maca
co Rhezus permite observar formas de autoadmi
nistração da droga que são surpreendentemente pa
recidas com as humanas. Colocado num laborató
rio com possibilidades de autoadministrar a cocaí
na por injeção endovenosa, acionando uma alavan
ca, o macaco se injeta a droga até morrer. E isso só 
ocorre com a cocaína e a anfetamina, os dois gran
des euforizantes". 

Indagado sobre quais as possibilidades de cura 
de um cocainômano, o dr. Nahas respondeu: "No 
caso da cocaína, a parte médica é a mais simples. 
A desintoxicaçã'o é fácil. O problema é a recaída. 
O viciado, se for possível, deverá viver em comu-

Crianças por cocaína 

D A detenção, em lima, de uma mullier de 24 
anos de idade, que trocou sua filha de dois 

anos por uma dose de cocaína, alertou as autori
dades para a existência de um comércio ilícito de 
crianças "pagas" com droga. 

A própria mãe, Marlene García, arrependida, 
denunciou o caso à polícia, que resgatou a peque
na Miriam, uma das vítimas de um amplo negócio 
de exportação de crianças latino-americanas para 
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nidades livres de drogas. Mesmo assim, terá 50% de 
possibilidades de voltar à dependência". E acres
centou que o índice de retomo ao vício é igual nos 
casos da cocaína e da heroína. "O problema não é 
individual mas social. O da atitude da sociedade 
em relaça-o à droga", explica. 

Sobre os prognósticos em relação ao futuro, ele 
assinalou que "a luta contra a cocaína deve ter su
cesso, porque não há alternativa: uma sociedade 
que queira sobreviver deverá enfrentar o mais ra
pidamente possível o problema. A liçã'o histórica 
é clara. O uso de drogas tem estado sempre asso
ciado à fragmentaç:ro e à decadência sociais. Tem 
que se reimplantar um firme tabu em torno do seu 
consumo". 

E isso é possível? Para o dr. Nahas a prova de 
que é possível é o caso da China. "Num momen
to, o número de viciados em ópio na China ultra
passava 70 milhões de pessoas. E a China erradicoü 
o consumo. Também o Egito, onde em 1925 foi 
vencido com sucesso um surto de consumo de he
roína. O Japã'o teve, nos anos 50, de enfrentar o 
problema do abuso das anfetaminas: um milhão de 
viciados e mais de 50 mil detenções. O problema 
foi erradicado em três anos". • 

a Europa, promovido, muitas vezes, por pessoas 
vinculadas ao contrabando de narcóticos. 

O caso aconteceu em maio passado na capital 
peruana, porém é uma prática que também se de
senvolve em outros países do continente. Cada 
criança é vendida por aproximadamente seis mil 
dólares. A organização que está por trás do co
mércio, em geral, procura mães solteiras e vicia
das em droga, na maioria rejeitadas pelas suas fa- . 
mílias. Constatou-se que algumas das vítimas che
garam, depois, a sequestrar crianças alheias, que, 
em certos casos, foram também vendidas em tro
ca de novas porções de drogas. 
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PANAMÁ 

Os planos do novo presidente 
Nicolás Ardito Barletta, em entrevista exclusiva 

aos cadernos do terceiro mundo, 
afirma que o Panamá não servirá de base 

para um ataque militar dos EUA 

Pouco depois de ganhar por 
escassa margem de votos as 

eleições presidenciais do Pana
má, realizadas no começo de 
maio, o presidente eleito Nico
lás (Nicky) Ardito Barleta se 
mostrava muito confiante na 
longa conversa que teve com o 
enviado especial de cadernos do 
terceiro mundo. Ele fez questão 
de afirmar que apesar da polari
zaçlro política registrada durante 
o pleito, "uma atitude concilia
dora pode dar um voto de 
confiança amplo" para a sua 
administraç[o, que começa cer
cada de dúvidas sobre a estabili
dade e tranquilidade no Panamá. 

Nicolás Ardito Barleta é um 
tecnocrata de grande projeção 
internacional. De 1978 a 1984 
foi vice-presidente do Banco 
Mundial para a América Latina, 
tendo sido anteriormente presi
dente do Banco Latino-America
no de Exportações (Bladex) e di
retor do Departamento de As
suntos Econômicos da OEA, 
entre outros. No Panamá, foi di
retor geral de planejamento eco
nômico e social de 1968 a 1970 
e ministro do Planejamento e Po
lítica Econômica de 1973 a 
1978. 

O novo presidente, que deve
rá tomar posse a 11 de outubro 
próximo, teve um papel muito 
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a países centro-ameri canos 

Paulo Cannabrava Filho 
(enviado especial) 

Nicolás AI<lito Barletta 

importante na elaboração e exe
cução da estratégia para o de
senvolvimento nacional do Pana
má (1970-1980), comandada pe
lo general Omar Torrijos, que 
mudou profundamente a fisio
nomia do país. Antes da revolu
çlro de outubro de 68, um país 
essencialmente voltado para a 
prestação de serviços, o Panamá 
viu realizar no período torrijis
ta, entre outras obras, o Centro 
Bancário Internacional, a expan
sã"o da zona livre de Colón, e do 
turismo, o aeroporto internacio
nal Omar Torrijos, o porto pes-

queiro, o sistema de eletrificação 
e as hidrelétricas, a rodovia ao 
Dariem (na selva amazônica), 
etc. A expansão da educaç[o, 
saúde e saneamento básico e da 
água em todas as partes, assim 
como projetos de habitaç[o po
pular, o apoio às comunidades 
camponesas que produzem de 
forma cooperativa, foram os 
pontos fortes do período, em 
que também se estabeleceram 
grandes indústrias estatais, na 
área do cimento, do açúcar, etc. 

Com 46 anos, formado em 
economia agrícola pela North 
Carolina State University e PHD 
em economia pela Universidade 
de Chicago, Nicky Barleta não 
esconde seu sonho de transfor
mar o Panamá numa imensa Cin
gapura. Acusado de tecnocrata e 
pejorativamente chamado de 
"Chicago Boy", Nicky reage: 
"Não é exatamente isso . O que 
espero é equilibrar o ortodoxis
mo de que me acusam com a vo
cação social do torrijismo, de 
uma forma realista e pragmática, 
dentro da realidade panamenha'? 

Num dos trabalhos de auto
crítica ao processo, Torrijos se 
referia com saudade ao tempo 
em que Nicky imprimia eficiên
cia à administração pública. Di
zia Torrijos: "O dr. Barleta tinha 
uma equipe excelente e uma 



grande vocaça-o para mantê-la 
preparada. A todo o momento 
havia vários de seus melhores 
quadros doutorando-se em dife
rentes especialidades nas melho
res universidades do mundo. 
Com a saída do dr. Barleta do 
governo, pensaram que podiam, 
já sem seu zeloso cuidado, leiloar 
o Ministério do Planejamento. E 
o fizeram. ( ... ) O justo seria que 
essa equipe continuasse traba
lhando junta". 

:Ê essa a idéia de Nicky, se
gundo nos declarou logo que 
se soube presidente eleito. Ele 
pretende um Ministério do Pla
nejamento forte e promete que 
em todos os ministérios vai exi
gir um alto nível de profissiona
lismo. Ele diz que "não se pode 
ter boas idéias se não se tem 
quem as execute. Mais que boas 
idéias, muito profissionalismo, 
programas de treinamento para 
o servidor público, para ressaltar 
sua função e seu trabalho. Es~e 
é um assunto muito importante. 
Vamos fazer uma promoção 
muito forte, em todos os aspec
tos. E também devemos manter 
uma democracia estável, porque 
se não tivermos estabilidade, 
nada pode ser feito na economia. 
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Então, por isso mesmo, nesse 
momento de crise, vamos buscar 
uma forma reconciliadora dos di
ferentes grupos para definir nos
sos objetivos e a forma de alcan
çá-los". 

Os planos econômicos 

Eis a íntegra da entrevista de 
Nicky Barleta: 

O desemprego parece ser o 
problema mais crucial para o Pa
namá nos dias de hoje. Fala-se 
em 100 mil ou mais desemprega
dos, o que nos parece uma cifra 
exagerada para um país como o 
Panamá. Estão corretas estas ci
fras? Como o seu governo pre
tende enfrentar esse problema? 

- As informações estão corre
tas e de fato é muito alta essa ci
fra para o Panamá. Por isso te
mos que fazer um esforço ime
diato em alguns setores cqm 
maior e mais rápida capacidade 
de resposta, como por exemplo, 
o setor da construção civil. Esse 
setor será reativado através de es
tímulos à construção de casas 
para famílias de baixa renda. 
Uma política habitacional ade
quada realizará dois propósitos 

Os recursos 
oriundos do 
Canal do Panamá 
serão usados na 
infra-estrutura 
econômica 

sociais importantes: casas baratas 
e empregos. 

Também pretendemos nll'o só 
reativar como também expandir 
o setor industrial aproveitando o 
potencial de exportação dado 
pelos incentivos e facilidades 
existentes no Caribe e nos Esta
dos Unidos. Uma política geral, 
dinâmica, priorizando o setor da 
exportação, permitirá criar no
vos empregos e manter o balan
ço de pagamentos numa situação 
favorável. Consideramos que 
também o setor de turismo pode 
ser reativado em tempo relativa
mente curto e o setor de servi
ços, que no Panamá tem muita 
importância. 

Consideramos, antes de mais 
nada, que devemos oferecer ser
viços mais profissionais. Portan
to, vamos intensificar os progra
mas de treinamento para o tra
balho, procurando assimilar as 
novas tecnologias. O crescimen
to terá de ser de 5% ao ano. 

Em sua campanha foi dada 
muita ênfase ao apoio que seu 
governo dará à iniciativa priva
da, colocando-a como mola mes
tra da retomada do desenvolvi
mento econômico. Qual o papel 
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A POLARIZAÇÃO 
GERA INCERTEZAS 

D O candidato do Partido Revolucionário De
mocrático (PRD), governista, Nicolás{Nicky) 

Antito Barleta, por um triz não perdeu as elei
ções. presidenciais do dia 6 de maio. A escassa 
margem de menos de três mil votos mostra uma 
extrema polarização política no país que, aliada 
à crise econômica, criou uma situação bastante 
delicada e difícil. A nova administração só se 
desenvolverá se atuar com muita maturidade e 
jogo de cintura, ao mesmo tempo que com fil'
meza, nas áreas mais sensíveis - a crise econô
mica e social. 

Segundo a junta de escrutfnio, Nicky Barleta 
recebeu 44,60% dos votos e seu adversário, Ar
nulfo Arias Madrid, 43,91%, uma diferença de 
apenas 0,69% a favor do candidato situacionista. 
Na contagem, 2,51 % foram votos brancos e nulos 
e apenas 8,98% foram distribuídos entre os 
outros cinco candidatos que disputaram as elei
ções. 

Um dos grandes perdedores foi o general da 
reserva Ruben Dario Paredes, que inicialmente 
foi candidato do PRD mas depois foi recusado 
pelo partido e resolveu concorrer em faixa pró
pria. O prestígio pelo visto era do PRD e da 
Guarda Nacional, da qual ele foi comandante, 
porque o general Paredes recebeu pouco mais de 
um por cento dos votos, após ter criado a sua 
própria legenda, o Partido Nacionalista e Popular. 

A esquerda se polarizou em várias candidatu
ras. O pediatra José Renan Esquivei foi apoiado 
pela "Frente Eleitoral do Povo Unido"(Frepu), 
que aglutinou o Partido Revolucionário dos Tra
balhadores (PRT), Partido Independente da Oas
se Operária (Pico) e Partido Socialista dos Traba
lhadores, todos de origem trotsquista ou maoísta. 
Como vice-presidentes se apresentaram a demó
grafa Carmen Miro e o ex-sacerdote Carlos Perez 
Herrera, primo do falecido general Omar Torrijos. 

O Partido do Povo, comunista, lançou a can
didatura do advogado Carlos dei Cid, e como vi
ces, o professor universitário Cesar de León e o 
secretário-geral da Confederação Nacional de As
sentamentos Camponeses. O Partido Socialista 
dos Trabalhadores lançou a candidatura do ope
rário Ricardo Bania. O Partido Ação Popular, de 
centro-direita, lançou a candidatura do profe~r 
Carlos Ivan Zuniga. 

A oposição de direita concentrou suas forças 
na "Aliança de Oposição Democrática" (ADO), 
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composta pelo Partido Panamenho Autêntico de 
Arias Madrid, o Partido Democrata Cristão que 
indicou os dois candidatos a vice-presidente -
C.arlos Rodrigues e Ricardo Arias - e o Partido 
liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Ar
nulfo provou mais uma vez que ainda resta mui
to de seu carisma junto a amplos setores das mas
sas populares. Setores que antes apoiavam a 
Omar Torrijos, abandonados pelo oficialismo, 
~ntiram-se novamente atraídos pelo populismo 
de Arnulfo. Não obstante, o comando da frente 
oposicionista, como também o dinheiro gasto, 
era e é da democracia cristã" de Arias Calderon. 

Foi tal a polarização da população em tomo 
da aliança opositora, que o PRD foi obrigado a 
criar uma frente para ampliar as bases de apoio 
de seu candidato. A UniA"o Nacionalista Demo
crática (Unade), está formada pelo Partido do 
governo, PRD, o Partido Republicano (PR), Par
tido Laborista (Pala) e o Partido liberal. E tam
bém uma dissidência do Partido de Amulfo, o 
Partido Panamenho, além da diminuta Frente 
Ampla (Frarnpo). Obtiveram as vice-presidências 
e logo serão proclamados juntamente com Nicky, 
o republicano Erik dei Valle e o liberal Roderick 
Esquivei, o primeiro com raízes na oligarquia 
agrária, e o segundo ligado ao setor empresarial. 
Também foi formada uma frente de empresários 
e organizações profissionais em apoio à candida
tura da Unade. Na opinião dos próprios dirigen
tes da esquerda do PRD, "uma aliança com adi
reita para derrotar o fascismo". 

Essa incrível polarização que concentrou 
88,51% dos votos de cerca dos 900 mil eleitores 
panamenhos em duas forças eleitorais, reforçou 
os prognósticos de que pode_rá ser socialmente tu
multuado o próximo período presidencial. A 
oposição radicalizada anuncia que não vai aban
donar as ruas que conquistou durante a campa
nha e nos agitados dias pelos quais se arrastaram 
as apurações. No primeiro dia, facções rivais se 
enfrentaram provocando quatro mortes e cerca 
de 50 feridos. 

Se a oposição promete não abandonar as ruas, 
"nós também" - diz o presidente eleito Nicky 
Barleta, refletindo o pensamento dos grupos ra
dicais de seu partido. E acrescenta: "Até agora 
temos mostrado maior capacidade que a oposi
ção para ocupar as ruas e vamos continuar de
monstrando". O PRD, além do apoio de grupos 
de militantes dispostos a tudo para defender "o 
processo", conta com o indisfarçável apoio das 
forças armadas, que até agora não interferiram 
nos acontecimentos, mas que deixaram claro que 
"não permitirão que a paz e a ordem sejam tu
multuados''. 



que terá o Estado em seu progra-
0
~ 

ma de reativaçllo? 
- Uma grande parte da recu

peraçll'o do Panamá tem que ser 
feita pela atividade privada, seja 
na área de investimentos, ria de 
produçll'o, de exportaçll'o, na ge
raçll'o de novos empregos. Por 
isso, trataremos de harmonizar o 
máximo possível as relações en
tre trabalhadores e os emprega
dores, para que tenhamos uma 
frente de produçll'o estável, que 
estimule a produçll'o e que, com 
os incentivos às exportações, 
permitam ao Panamá exportar o 
máximo possível. 

Além disso, o Estado, mesmo 
com um programa de investi
mentos menor, estará dedicado à 
geraçll'o de empregos, através da 
construçll'o de casas populares, 
do programa de reflorestamento 
e, fundamentalmente, vários pro
gramas de pequenas obras para 
as comunidades que ocupam 
muita mll'o-de-obra e geram par
ticipaçll'o. 

O Estado dedicará 100% de 
sua capacidade de trabalho para. 
satisfazer as necessidades básicas 
da populaçlío marginalizada, da 
mesma forma que fazíamos no 
governo do general Torrijos -
com a escola, as estradas locais, a 
água potável, a eletricidade, en
fim, todas as pequenas obras ne
cessárias para incorporar a po
pulaçll'o marginalizada na cidade 
e no campo. 

"A população pobre receberá toda a ajuda possível do Estado" 

Em suma, de um lado, uma 
promoçll'o da economia privada, 
com harmonizaçll'o da força de 
trabalho com o empresário, e 
por outro lado o esforço do Es
tado na ãrea social, com um tra
balho dinâmico e forte. 

Esta é a exigência da realida
de que estamos vivendo. Caso 
não consigamos um crescimento 
econômico de 5% ao ano, nada 
poderemos fazer. Só com um 
crescimento dessa ordem é que 
podemos gerar, pelo menos, 20 
mil empregos por ano e realizar 
um trabalho social. Dessa forma, 
pretendemos equilibrar a ·situa
çll'o. 
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O Panamá conseguiu, sob a li
derança do general Torrijos, a re
vogação dos tratados que perpe
tuavam a situação colonial . do 
território panamenho conhecido 
como Zona do Canal. No entan
to, o Panamá tem denunciado 
com certa frequência constantes 
violações dos Tratados Torrijos
Carter por parte da administ.(_a
ção norte-americana. Do seu 
ponto de vista, como se desen
volve o cumprimento dos trata
dos? 

- Na minha opinião, se de
senvolve a um ritmo satisfató
rio considerando a capacidade 

administrativa dos dois países. 
Claro que temos os problemas 
decorrentes das limitações im
postas pela lei de implementaçlío 
dos tratados, aprovada pelo Con
gresso dos Estados Unidos. Há 
algumas limitações que nlío cor
respondem ao espírito e ao tex
to dos Tratados Torrijos-Carter 
e por isso temos que ser perse
verantes, temos que continuar 
dialogando com o govêrno dos 
Estados Unidos, respeitosamen
te, amistosamente, para que se
jam feitas as mudanças pertinen
tes. 

N!ío obstante, a parte admi
nistrativa caminha muito, muito 
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bem. Há boa cooperação e um 
bom trabalho. O fundamental é 
conseguir, no momento oportu
no, algumas alterações na legis
lação deles, de maneira a anular 
as restrições ao cumprimento 
dos tratados. 

O Panamá estará entre os dois 
ou três países de maior dívida 
externa per cápita do mundo. 
Como sua administração enfren
tará o problema? Haverá renego
ciação? 

- A dívida externa é alta e 
por isso tem que ser manejada 
com muita sobriedade, tal como 
tem sido feito . O déficit fiscal já 
foi reduzido a menos da metade 
e continuará sendo reduzido. 
Também temos que continuar 
melhorando os níveis financei
ros. Não creio que seja necessária 
uma renegociação dramática. 
Basta uma política prudente, 
com programas de crédito que 
permitam ampliar o prazo da dí
vida. Isso já foi conseguido no 
ano passado e acredito que não 
teremos problema em conseguir 
de novo este ano, se tivermos 
uma política sóbria no aspecto 
fiscal . 

A defesa de Contadora 

O Panamá já não tem o mes
mo relacionamento que tinha no 
tempo de Torrijos com as forças 
revolucionárias da América Cen
tral e a situação se agrava a cada 
momento na região. Qual será a 
posição do seu governo em rela
ção a esse problema? 

- Obviamente, nossa primeira 
preocupação é trabalhar pela es
tabilidade interna do Panamá. 
Na medida em que consigamos 
isso, teremos mais oportunidade 
de contribuir para a paz na Amé
rica Central. 

Continuaremos participando 
do Grupo de Contadora. Parece
nos que esse é o foro fundamen
tal. Teremos que trabalhar com 
paciência com perseverança, 
com uma diplomacia sutil e com 
criatividade. O importante é con
seguir fazer com que as partes 
em conflito se sentem à mesa de 
negociações. 

As eleições realizadas em El 
Salvador alteram a situação na 
região ? 

- Continuo achando que a si
tuação em El Salvador tem sido 

As forças dos EUA no Panamá não poderão intervir em EI Salvador 
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muito trágica, como tem sido 
trágica a tensão nas relações en
tre os países da região. Mas nossa 
posição é de buscar a paz. É con
seguir não só a paz em El Salva
dor, na Nicarágua, como o res
peito das fronteiras entre os paí
ses e a retirada de toda e qual
quer presença ou influência ex
terna da América Central. 

Oxalá também possa haver 
um mínimo desarmamento mú
tuo. Sei que muita gente consi
dera isso impossível , mas vale a 
pena pensar que esses recursos 
gastos na guerra sejam dedicados 
ao desenvolvimento. O funda
mental é buscar a paz. 

Os Estados Unidos estão colo
cando milhares de dólares em 
annas nas mãos de mercenários, 
ajudando maciçamente o exérci
to !XIlvadorenho ( acabam de 
aprovar uma nova ajuda de 100 
milhões de dólares). Não parece 
um pouco utópico falar em de
sannamento ? Parece iminente 
uma intervenção norte-america
na na região. Um aspecto que 
nos preocupa diante dessa amea
ça é a possível utilizaçtlo do ter
ritório panamenho, da Zona do 
Canal, como apoio para essas 
ações agressivas. 

- Não . Isso não é factível. De 
acordo com os termos dos Trata
dos Torrijos-Carter, a presença 
militar dos Estados Unidos no 
Panamá se dá de forma igualitá
ria com as forças panamenhas e é 
exclusivamente para a defesa do 
Canal do Panamá. Pode ser que 
algumas atividades definidas 
como de " defesa" possam se re
lacionar com o que ocorra na 
América Central, mas não uma 
ofensiva militar. Isso não seria 
aceito, pois nlio está dentro do 
espírito dos tratados. 

Até o momento, nlio tenho 
evidência de que os Estados Uni
dos pretendam usar sua base mi
litar no Panamá para qualquer 
propósito ofensivo na América 
Central. De qualquer maneira, 
teremos de acompanhar com 
muito cuidado esses aspectos. • 



EQUADOR 

Erros da esquerda 
levam a direita 

ao poder 
A nova etapa que começa no país 
vai obrigar as forças progressistas 

a lutarem no Parlamento 

Maluza Stein 

A vitória do candidato de di
reita no Equador, na segun

da rodada eleitoral realizada a 6 
de maio passado, poderá impli
car modificações importantes a 
nível interno, e também na 
orientaçaó da política externa 
que vinha sendo consolidada des
de 1979. 

Nesse ano, o Equador voltou 
ao regime democrático depois de 
sete anos de ditaduras militares. 
Nas votações de então, saíram 
vitoriosos Jaime Roldós para 
presidente e Oswaldo Hurtado 
para vice, com um programa re
formista que colocava como 
prioritárias as necessidades das 
grandes massas marginalizadas 
do campo e da cidade. Em polí
tica externa, o programa roldo
sista se baseava na aproximação 
com os países do Terceiro Mun
do, no fortaleci-mento do diálo
go Norte-Sul e na busca de solu
ções para fundar uma Nova Or
dem Econômica Internacional. 
Após a morte de Roldós, ocor
rida a 24 de maio de 1981 em 
circunstâncias ainda não devi
damente esclarecidas, Hurtado 
(democrata-cristão) assumiu. a 
presidência do país, conduzin
do-se como um continuador au
daz do programa roldosista. 

Durante a sua gestão de três 
anos, Hurtado levou a cabo uma 
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Hurtado não elegeu o sucessor 

agressiva diplomacia, inauguran
do uma nova era na história das 
relações internacionais do Equa
dor. Contrariamente aos presi
dentes anteriores - democratas 
e ditadores -, que se haviam li
mitado a intensificar laços com 
os Estados Unidos, Hurtado 
abriu novas perspectivas políti
cas e econômicas para o país. O 
Equador alinhou-se também com 
os países terceiro-mundistas que 
estão buscando uma via alterna
tiva comum para negociarem 
com as nações industrializadas as 
questões da dívida externa e do 

comércio. Neste sentido, desta
ca-se a realizaç[o em Quito, em 
janeiro deste ano, da Conferên
cia Econômica Latino-America
na (Cela), cujo documento final 
vem servindo de guia para as dis
cussões que o Parlamento Con
junto da América Latina man
tém com o FMI e os bancos in
ternacionais responsáveis pelo 
grosso da dívida externa da re
gião. (Ver cadernos do terceiro 
mundo n9 63). 

No plano interno, a gestão 
econômica de Hurtado também 
obteve alguns resultados positi
vos. A taxa de inflação vem cain
do gradativamente há sete meses, 
tendo se situado, em fins de 
abril, em 44, 7% ao ano. Nestes 
primeiros cinco meses do ano a 
balança comercial registrou um 
superávit de 156 milhões de dó
lares e espera-se que feche 1984 
com um saldo positivo de 800 
milhões. O Produto Interno Bru
to (PIB), que em 1983 teve uma 
queda de 3,3%, crescerá este ano 
entre 0,5 e 1,7%, segundo as pre
visões oficiais. 

Não obstante, a crise econô
mica do país é ainda muito gra
ve e complexa. O boom petrolí
fero, começado em 1972 e ter
minado em 1977, não foi uti
lizado com critérios sociais e só 
fez aumentar as desigualdades 
existentes. O Equador tem hoje 
uma dívida externa de quase sete 
bilhões de dólares, um enorme 
déficit estrutural de casas habita
cionais e de infra-estrutura em 
geral, além de sérios problemas 
agrícolas que o tomaram impor
tador de alimentos. 

O programa da direita 

León Febres Cordero, o em
presário direitista que assumirá a 
presidência do país no próximo 
10 de agosto, é um adepto fervo
roso das concepções econômicas 
neo-liberais (monetaristas). 

Manifestou-se partidário de 
realizar negociações unilaterais 
com o FMI que, segundo ele, 
"nã'o impõe condições a nenhum 
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país", e disse estar convencido 
das vantagens de atrílir o capital 
estrangeiro para investir no 
Equador. Referindo-se ao Pacto 
Andino, do qual o Equador faz 
parte junto com a Bolívia, Peru, 
Colômbia e Venezuela, expres
sou que o acordo de integração 
sub-regional não tem sido provei
toso para seu país. 

O conservador Febres Cordero 

Consultado sobre a Opep, 
acerca da qual havia dito ante
riormente que era "um mal irre
mediável para o Equador", mani
festou que seu governo manterá 
relações com todos os países da 
Opep, fazendo a diferenciação 
expressa entre a organização e os 
países membros. 

O Equador e a Venezuela são 
os dois únicos países latino-ame
ricanos membros da Opep. Na 
opinião do presidente eleito, essa 
associação tirou do Equador ca
pacidade negociadora para esta
belecer o preço do seu petróleo. 

"Ferida aberta" 

Sobre o conflito fronteiriço 
que o Equador mantém com o 
Peru, Febres Cordero reafirmou 
sua tese da "ferida aberta", o 
que significa manter aberta a 
fronteira nos 79 quilômetros que 
restam sem delimitar, porém sem 
permitir que por isso se suscitem 
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conflitos armados entre os dois 
países. 

O Equador não reconhece a 
executabilidade do Protocolo do 
Rio de Janeiro, assinado por am
bos países como forma de termi
nar a guerra mantida por eles em 
1941, pelo qual esse trecho de 
79 quilômetros ficou sem demar
cação. "Manteremos a ferida 
aberta até que o Direito Interna
cional nos dê a razão", enfatizou 
Febres Cordero. 

Com respeito a modelos eco
nômicos o futuro presidente 
disse considerar que o povo chi
leno está em melhores condições 
sob Pinochet que nos tempos de 
Salvador Allende. Afirmou, ao 
mesmo tempo, acreditar na efi
ciência do programa aplicado 
por Martínez de Hoz na Argenti
na dos militares. Para Febres, a 
única objeção a lamentar foi a de 
que o programa de Hoz nã"o te
nha podido ser cumprido em sua 
totalidade. 

Coerentemente com suas 
idéias, Febres pretende aplicar 
um programa econômico no 
Equador que corte substancial
mente os gastos públicos e que 
eleve a produçã"o do país me
diante o estímulo ao capital pri
vado e estrangeiro. O Estado, se
gundo ele, deve manter-se unica
mente como avalizador, ou seja, 
como garantia para os investido
res. 

Por que perdeu a esquerda? 

Para inúmeros analistas e mes
mo para os simpatizantes da 
frente de centro-esquerda (ID, Iz
quierda Democrática), a derrota 
de Rodrigo Borja - vencedor na 
primeira rodada eleitoral realiza
da a 29 de janeiro passado - foi 
no mínimo surpreendente. 

Com um programa avançado, 
Borja disputou a presidência 
como um socialista democrático, 
para quem "é possível conciliar 
a justiça social, a equidade eco
nômica e o melhoramento do ní
vel de vida do povo equatoriano 
com a manutenção das liberda-

des políticas". Na sua platafor
ma eleitoral ele colocou uma sé
rie de idéias básicas tendentes a 
diminuir o desemprego (por vol
ta de 15% da populaçã"o ativa) e 
a inflaçã"o. Para reduzir o primei
ro, Borja pensava implementar a 
maciça utilização de mã'o-de-obra 
na construçã'o de estradas, que 
além do mais contribuiriam à in
corporaçã"o de um importante 
número de hectares à produçã"o 
agrícola, com o que haveria um 
aumento na demanda de mã"o
de-obra camponesa. Isso levaria 
também a uma diminuiçã"o das 
importações de alimentos. 

A inflaçã"o, segundo Borja, é 
um fenômeno estrutural e nll'o 
monetário (como pensa Febres), 
que deve ser encarado com o au
mento da produçã'o, para o que 
se daria incentivos às pequenas e 
médias empresas. 

Importante também era a sua 
posiçã"o favorável à negociaçã'o 
conjunta da dívida externa lati
no-americana, assim como ao 
aprofundamento do diálogo Nor
te-Sul. Declarou-se partidário de 
uma soluçã"o política para a crise 
centro-americana e contrário, 
obviamente, à escalada militaris
ta na regiã"o. 

Tendo em vista o anterior, 
fica difícil explicar à primeira 
vista a derrota de uma candida
tura cujos postulados básicos só 
viriam consolidar a democracia 
política e social no país. 

Vários erros, no entanto, fo
ram cometidos por Borja e pela 
ID, que terminaram custando
lhes a derrota e que poderá cus
tar ao Equador um retrocesso 
bastante sério. 

Entre esses erros, os próprios 
dirigentes da ID assinalam que o 
excesso de confiança na vitória 
e, consequentemente, a subesti
maçã"o da capacidade de fogo do 
adversário, foram os elementos 
principais da derrota. 

Desta maneira, Borja, confia
do no triunfo devido à fácil vi
tória conseguida na primeira ro
dada, optou por uma política 
que desestimulou a formação de 



alianças táticas com os pequenos 
partidos de orientação parecida 
à dll' ID, mas que foram derrota
dos em janeiro. Políticos como 
Francisco Huerta, do Partido De
mocrata (PD), Júlio César Tru
jillo do governista Partido Demo
crata Popular-União Democrata 
Cristã (PDP-UDC) e Jaime Aspia
zu da Frente Radical Alfarista 
(FRA), apesar dos seus esforços 
por apoiarem Borja, viram-se 
marginalizados de toda partici
pação pública. 

Devem-se acrescentar ainda os 
reiterados ataques de Borja ao 
atual presidente Hurtado, que ti
veram um efeito contrário ao es
perado pela ID. Os analistas assi
nalam que não se entende como 
Borja, com um programa pratica
mente idêntico ao que defende 
Hurtado, pôde pr~tender anga
riar votos da direita que, em 
todo caso, se sentia mais repre
sentada por Febres que pelo can
didato da frente de esquerda. 
Nas fileiras da ID, pelo contrá
rio, tais ataques só produziram 
confusão e um certo desencanto 
dada a popularidade que Hurta
do goza entre os seus. membros. 
Com esses ataques, Borja não 
conseguiu captar votos dos ini-
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migas de Hurtado mas certamen
te perdeu alguns na esquerda. 

Importante também, na der
rota do candidato social-demo
crata, foi a indefinição dos sindi
catos. Apesar de se terem lança
do contra a direita de Febres, os 
líderes sindicais mostraram uma 
preocupação muito grande em 
distanciarem-se de Borja que, no 
seu entender, "não representa os 
interesses do povo, como o tem 
demonstrado a sociàl democracia 
em outras latitudes". Com esse 
argumento, os sindicalistas en
grossaram a campanha'de Febres, 

A euforia da 
vitória na 
primeira votação 
levou a esquerda 

~""liiNll!eil equatoriana a 
subestima): a 
direita no 
segundo turno, 
mas mesmo 
assim conseguiu 
fazer a maioria 
dos deputados 
no Congresso 
Nacional 

cuja maior acusação a Borja era 
de que ele pretendia implantar 
no Equador o mesmo regime 
"ineficiente" da Argentina de 
Alfonsín, da Venezuela de Lu
sinchi e da Espanha de Felipe 
González. 

No mesmo sentido, atuaram 
contra Borja os cruciais 8% da 
votação maoísta do Movimento 
Popular Democrático (MPD). 
Tudo indica que o MPD aplicou 
ao pé da letra a tática de "aguçar 
as contradições", marcando des
sa maneira uma preferência im- · 
plícita por Febres que, para eles, 
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vai acirrar os contrastes sociais e 
econômicos no Equador. 

A esquerda ainda tem chance 

De todo modo, a vitória de 
Febres não consolida, por si mes
ma, uma vitória total da direita, 
já que terá que governar com mi
noria parlamentar. Das 71 cadei
ras que tem o Congresso bicame
ral do Equador, o P-artido Social
Crist:ro de Febres só elegeu nove. 
Os demais partidos que com
põem a Frente de Reconstrução 
Nacional (FRN), que apoiou o 
candidato vencedor, totalizam, 
em conjunto, sete deputados que 
se somam a outros sete do Cen
tro de For9as Populares {CFP) 
de Angel Duarte, aliado de Cor
dero. Assim, o novo presidente 
contará com apenas 23 deputa
dos contra 41 pos partidos de 
centro-esquerda, além dos seis 
parlamentares eleitos pelas orga
nizações da esquerda marxista. 

Similar situaç:ro deverá en-

frentar a direita no que se refere 
a governadores e prefeitos, já 
que o FRN obteve apenas uma 
prefeitura das 2.319 que se dis
putaram nas eleições. 

Esta é, sem dúvida, a razlfo 
pela qual Cordero convocou, 
logo após os resultados eleito
rais, a composiç:ro de um gover
no de unia-o, sublinhando que não 
havia vencedores nem vencidos e 
que a meta deveria ser a de 
"construir uma Pátria grande". 

O presidente nacional da ID, 
J avier Ledes ma, afirmou que o 
seu agrupamento se oporá firme
mente "à implantaça-o das idéias 
neo-liberais ', já que o espírito 
do seu partido se baseia na 
construça-o de ' um país rico, po
rém nlfo com um povo pobre, 
onde impere a paz, mas nlfo ba
seada na injustiça". 

Os adversários políticos do 
presidente eleito destacam que 
nlfo entendem como Febres Cor
dero se arranjará para combater 

a inflaça-o sem aumentar o de
semprego. Sàbe-se, pelas receitas 
monetaristas, que as políticas de 
caráter antiinflacionário estimu
lam o crescimento do desempre
go e que quando se opta por 
combater este fenômeno volta a 
subir a inflaça-o. Este é o nó que 
os governos de Reagan nos Esta
dos Unidos, de Thatcher na In
glaterra, de Khol na Alemanha 
Federal, de Pinochet no Chile e 
dos militares no Uruguai, além 
de alguns outros casos espalha
dos pelo mundo, nlfo conseguem 
desfazer. Ao contrário, é um nó 
que a cada dia estrangula mais 
suas possibilidades de continua
rem no poder na mesma medida 
em que vai causando significati
vo.s estragos econômicos e sociais 
em seus países. 

Os equatorianos têm ainda 
chances - mediante o Parlamen
to - de modificar os planos 
econômicos do seu novo presi
dente. • 

Agora você vai ficar sabendo 
tudo sobre o seu país 

Jornal cio País 
Nas bancas 

Todas as semanas.Circulacão nacional. 
' -
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CHILE 

''Ainda é possível 
uma saída pacífica'' 

A conjuntura do país e o desafio do movimento 
popular, analisados pelo secretário-geral 

do Movimento Democrático Popular e por 
um membro da Comissão dos Direitos Humanos 

'' 

A experiência dos países la
tino-americanos nos ensinou 

que é necessário o acordo demo
crático entre as forças de oposi
çíTo, ainda que tenhamos proje
tos históricos diferentes. Porque, 
em definitivo, nem o projeto his
tórico do centro e da direita de
mocrãtica, nem o da esquerda 
são possíveis enquanto exista a 
ditadura". A afirmação é de J ai
me Insunza, secretário-geral do 
Movimento Democrático Popu
lar do Chile. Insunza e o dr. 
Leopoldo Ortega, ex-deputado 
pelo Partido Comunista repre
sentando a província sulista de -~ 
Aisén e membro da Comissão ~ 
de Direitos Humanos, foram ex- -~ 
pulsos do Chile a 6 de abril pas- 8l 
sado e colocados em um avilfo 
com destino ao Brasil. Ao chegar 
ao Rio de Janeiro ambos denun
ciaram que foram sequestrados 
por pessoas vestidas em trajes ci
vis e conduzidos diretamente ao 
aeroporto de Santiago, de onde 
foram embarcados em um vôo 
da companhia Ladeco que se di
rigia ao Brasil. Eram acusados de 
realizar " atos terroristas" que os 
transformavam em "um perigo 
para a sociedade" . 

Já em solo brasileiro ambos 
os dirigentes leram um manifes
to no qual afirmavam: "Fomos 
expulsos violentamente pela di
tadura que reina no Chile, em
bora as autoridades tenham ga
rantido que não interfeririam na 
luta do povo chileno por seu di-
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lnsunza, secretário do MDP e. .. 

... Dr. Botero: expulsão violenta 

reito à democracia". 
No Rio de Janeiro, os dois di

rigentes dialogaram com cader
nos do terceiro mundo sobre a 
atual conjuntura chilena. 

O Movimento 
Democrático Popular 

A partir de maio de 1983 a 

luta de massas se intensifica no 
Chile e a oposição se agrupa em 
torno da Aliança Democrática e 
do Movimento Democrático Po
pular (MDP). A Aliança Demo
crãtica havia se constituído a 
partir da divulgaçlfo do "Mani
festo Democrático" em abril de 
1983 e foi integrada por direitis
tas republiçanos, democratas 
cristãos, radicais, social-democra
tas e um setor do Partido Socia
lista. O MDP é uma aliança semi
legal. Os partidos que a integram 
( um setor do Partido Socialista, 
o PC, o Mapu - operário-cam
ponês e o MIR) são clandestinos. 
Jaime Insunza explica que o 
MDP fixou como metas estraté
gicas a derrubada da ditadura e 
um acordo democrático nacional 
com o conjunto das forças da 
oposição, "que se expresse não 
somente no plano político como 
também no social", e a instaura
ção de um governo democrático 
popular, antiimperialista e anti
oligárquico "que gere as bases 
para a construção do socialismo 
no Chile", objetivo final do 
MDP, segundo o seu secretário
geral. 

A partir da Jornada de Protes
to de 27 de março passado, a re· 
pressa-o iniciou um "processo se
letivo" contra o MDP, atingindo 
sobretudo quadros intermediá
rios e da direçlfo nacional. Foi 
decretado novamente o estado 
de emergência, o controle notur
no de veículos, espécie de toque 
de recolher, a censura prévia à 
imprensa, particularmente sobre 
as quatro revistas através das 
quais a oposição se expressa. 

Nestas condições - diz Insun
za - "as possibilidades de ação 
do MDP estlfo mais restritas. 
Contudo, nossa capacidade de 
mobilização política é muito am
pla, particularmente nos setores 
populares, que são, por outro la
do, os mais ativos no combate à 
ditadura. O resto da oposição 
reconhece que não é possível 
pensar em uma solução democrá
tica para o Chile sem levar em 
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conta a presença do MDP e o 
que ele representa". 

A igreja hoje 

Insunza reconhece na igreja 
chilena "uma força fundamen
tal na luta pela democracia, so
bretudo no campo da defesa dos 
direitos humanos e de apoio à 
organização popular", mas apon
ta ao mesmo tempo uma tendên
cia recente a "adotar uma posi
ção apolítica, tratando de se 
converter em um centro agluti
nador que permita um determi
nado grau de acordo entre as for
ças que apóiam a ditadura e as 
forças de oposição". Simultanea
mente, se produz um fenômeno 
de independência das organiza
ções sociais com relação à igreja 
assumindo sua própria personali
dade. 

Tanto Leopoldo Ortega como 
Jaime Insunza concordam que 
este processo se deve fundamen
talmente ao desenvolvimento 
crescente das mobilizações. As 
últimas jornadas de protesto, por 
exemplo, já nlro se restringiram 
às grandes cidade_s, mas também 
tiveram expressão em todos os 
povoados do país, atingindo uma 
amplitude social muito maior do 
que os protestos anteriores. Pela 
primeira vez, se incorporam for
malmente as organizações dos 
profissionais liberais, -do comér
cio, dos transportes. Depois do 
meio-dia, o país praticamente se 
paralisa durante estas jornadas. 
Alguns bairros das grandes cida
des se convertem em verdadeiras 
zonas liberadas, com formas de 
auto-defesa criadas pelos pró
prios vizinhos que impedem a 
entrada das forças repressivas. 

"Os sete mortos da jornada 
de protesto de 27 de março fo. 
ram pensados, previstos, até 
anunciados, com o objetivo de 
manter certo grau de terror so
bre a populaça:o", afirmam. E 
dão um exemplo: "Um menino 
de 12 anos foi assassinado bru
talmente quando, curioso, foi 
ver um helicóptero que estava 
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Os sindicatos são a maior força de oposição à ditadura chilena 

baixando em seu povoado. No 
mesmo instante dispararam à 
queima-roupa". 

Os mapuches, populaça-o in
dígena do sul do Chile, se uni
ram às jornadas de protesto e 
"com verdadeira combatividade 
tomaram as armas e enfrentaram 
os carabineiros com um saldo de 
100 feridos de cada lado". 

"Este é o resultado de um 
processo de organizaça:o das ba
ses muito importante. Hoje em 
dia em Santiago existem 4 7 Co
mitês de Base de Direitos Huma
nos. Estes comitês nlro tinham 
tradiçlro na história do Chile. É 
uma forma de organizaçlro com
pletamente nova. E se essa nova 
modalidade adquire essa expres
sividade de massa, isto demons
tra que as outras formas histó
ricas de organização como os co
mitês de favelados sem casa, as 
organizações de mulheres, os co
mitês culturais de jovens, as 'pa
nelas populares' (mutirão para 
distribuiçlro de comida), existem 
às centenas nos aqedores de San
tiago", afirma o dr. Ortega. 

O tema sindical 

O movimento sindical conti
nua sendo, na opinião de Jaime 
Insunza, a força com maior po-

der de convocaçlro social e polí
tica do país, capaz de aglutinar 
ao seu redor o conjunto dos se
tores que esta-o contra a ditadu
ra. Embora não haja uma organi
zaçlro sindical única, existe um 
acordo do conjunto das princi
pais organizações sindicais do 
país constituídas no Coman
do Nacional de Trabalhadores 
( CNT), "instância de coordena
çlro e de direça:o", segundo a 
definem. Nesse comando estlro 
representadas as cinco organi
zações de trabalhadores mais 
importantes do país: a Coord~ 
nadora Nacional Sindical, a Con
federação de Trabalhadores do 
Cobre, a Confederaça:o de Em
pregados Particulares, a Unia:o 
Democrática de Trabalhadores 
e a Frente Unitária de Trabalha
dores. 

No 19 de Maio último, duran
te a primeira manifestaça:o públi
ca autorizada depois de mais de 
uma década de regime militar, 
produziram-se graves conflitos 
entre manifestantes e carabinei
ros com um saldo de centenas 
de feridos e detidos. Estes acon
tecimentos se repetiram nas prin
cipais cidades do país, como Val
paraíso e Concepción. 

Rodolfo Seguel, presidente 
do CNT, leu no ato do parque 



O líder sindical Rodolfo Seguei 

O'Higgins de Santiago uma pauta 
de reivindicações de 22 pontos, 
na qual se incluem o pedido de 
aumentos salariais, medidas con
cretas para enfrentar o desem
prego, o fim da repressão e o 
congelamento de dívidas para os 
desempregados. Seguei exigiu 
ainda, em nome do Comando, "a 
reconstrução democrática e um 
novo governo para o Chile". 

Qualificando-o como "o go
verno do fracasso, pois disseram 
que respeitariam os direitos dos 
trabalhadores e nunca antes fo
mos ta:o explorados e humilha
dos", Seguei culpou o regime 
pelos um milhão e 200 mil de
sempregados que existem atual
mente no Chile sobre uma for
ça de trabalho calculada em 3,7 
milhões de pessoas. O desempre
go generalizado 'limitou em gran
de parte a própria mobilização 
sindical: poucos podem correr o 
risco de perder o emprego. Daí 
resulta que as manifestações de 
luta se dão através do movimen
to dos "pobladores", 1 depois da 
jornada de trabalho. 

· "Nas jornadas de protesto, 

1) No Otile se chamam pobladores 
os habitantes das poblaciones (fave
las), bairros perifericos das grandes 
cidades. 
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Quase todas as semanas há protestos de favelados em Santiago 

durante o dia, a mobilização mo, em uma clara manobra para 
principal está a cargo dos estu- tentar recuperar setores como a 
dantes que saem às ruas em ma- pequena e média indústria, o de 
nifestações no centro de Santia- transportes, o dos comerciantes 
go, Valparaíso ou Concepción. A etc, que esta:o passando para a 
partir das sete da noite começa oposição. 
nas favelas o cacerolazo, se er- Segundo Insunza, "atualmen
guem barricadas e se executam te esta:o sendo negociadas com o 
marchas, comícios e sabotagens", FMI as bases de um acordo que 
assinala Insunza. busca ampliar o déficit fiscal pa-

Apesar das dificuldades, "o ra poder emitir moeda e reativar 
movimento sindical conseguiu ir a economia. Ao mesmo tempo -
regenerando suas forças e adqui- acrescenta - o governo negocia 
rindo uma capacidade de luta ca- o adiamento do pagamento da 
da vez maior". Atualmente está dívida pois só o pagamento dos 
em discussão a realização de uma juros e a amortização equivale 
paralisaça:o geral, cuja data deve- a 70% da renda do país". 
rá ser' definida nos próximos me-
ses. A direita 

Mudança aparente 
da política econômica 

A participaçlro crescente nas 
jornadas de protesto de setores 
até bem pouco tempo aliados da 
ditadura obrigou-a a efetuar al
gumas modificações na política 
econômica. Aparentemente fo
ram retirados de cena o grupo 
dos "Chicago Boys"2 e em seu 
lugar apareceram nomes identifi
cados com o desenvolvimentis-

A configuração política da di
reita no Chile, segundo Insunza, 
se divide atualmente em quatro 
setores: a) o Movimento de Ação 
Nacional, que. representaria "o 
fascismo clássico, mussoliniano, 
corporativista e populista"; b) a 
União Democrática Independen
te, que é o "fascismo moderniza-

2) Grupo de economistas formados 
na Escola de Oticago 
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~· ções. Se se dá este processo e se 
J: obtém o acordo democrático, é 
~ possível pôr fim à ditadura em 
j um prazo relativamente curto". 

Pinochet, o "Somoza" do Otile 

do", a expresslro política dos 
"Chicago Boys"; c) a União Na
cional, grupo vinculado a Sergio 
Onofre J arpa, ministro do Inte
rior, e que postula uma "certa 
abertura na busca de uma saída 
de direita" e d) o Partido Nacio
nal, "que tende a aproximar-se 
das proposições da Aliança De
mocrática". 

Estas quatro forças e outros 
grupos menores nlro têm um 
acordo monolítico e, por sua 
v~, insistem em aparecer des
vinculadas do regime. 

"O jogo da ditadura foi o de 
tentar neutralizar a Aliança De
mocrática", acrescenta o diri
gente oposicionista. Ou ao me
nos alguns setores dentro dela, 
"coisa que até agora nlro conse
guiu". A AD mantém sua plata
forma fundamental que exige a 
saída de Pinochet, um governo 
democrático provisório e a ins
tauraçlro de uma Assembléia 
Constituinte, exigindo democra
cia agora. "Para nós, .o incremen
to e o crescimento da mobiliza
çlro de massas é a única alternati
va até o fim da ditadura e é além 
de tudo o elemento fundamental 
para se alcançar o acorde demo
crático", afirma Insunza. "Nlro 
cremos que esse acordo seja gera
do na mesa de conversações. Pe
lo contrário, será o resultado da 
luta popular. Só depois, podere
mos chegar à mesa de conversa-
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Conflitos nas 
forças armadas 

"Existe e vem se gerando há 
longo tempo um conflito que 
ganhou expressão pública entre a 
força aérea e a marinha contra 
Pinochet ", assinala o dirigente. 
"Eles estiro particularmente des
contentes com a tendência do 
general Pinochet de fortalecer o 
seu poder pessoal, passando por 
cima da junta na tomada de al
gumas decisões". 

"A esta situaçlro de conflito 
interno deve se acrescentar o im
pacto que a crescente mobiliza
çlro popular tem produzido no 
interior das forças armadas ao 
ponto de obrigá-las a discutir 
formas de saída." 

Segundo o secretário-geral do 
MDP, "os setores de direita que 
apóiam a ditadura e mesmo J ar
pa nlro expressam opiniões .pes
soais, mas as das próprias forças 
armadas". "O projeto Jarpa -
assinala - de tratar de neutrali
zar a oposiçlro, de chegar a al
gum acordo com setores de cen
tro-direita, está sob os auspícios 
do conselho geral do exército 
com o apoio da marinha e da 
aviaçlro e aparentemente contra 
a opinilro de Pinochet". 

Nos Estados Unidos, o Depar
tamento de Estado não está 
alheio a este processo, e inclusive 
protestou pela expulslro do país 
de Insunza e Vergara. 

''Talvez tenham sido as cons
tantes denúncias de corrupção o 
que mais contribuiu para o isola
mento de Pinochet e o surgimen
to de conflitos com as forças ar
madas, marcadas por toda uma 
tradição de honorabilidade", diz 
Insunza. Essas denúncias causa
ram recentemente o fechamento 
da revista O!uce, por haver di
vulgado que Pinochet mandou 
construir com dinheiro do Esta
do uma casa e uma estrada de 

26km com acesso somente a 
ela. 

O setor mais conflitivo, "o 
mais fascista", segundo Insunza, 
é constituído "pelos jovens ofi
ciais formados nestes 1 O anos. 
Os oficiais tradicionais buscam 
uma saída política de direita, 
embora não coloquem como 
condição prévia a renúncia de Pi
nochet". 

A "somozização" do Oille 

lnsunza compara Pinochet 
com Somoza e faz uma caracteri
zaçlío da ditadura no Chile: "Em 
nosso país - diz - o caráter do 
golpe de estado foi diferente do 
resto dos países latino-america
nos. O golpe correspondeu à ne
cessidade de acabar com um pro
cesso revolucionário. Tem algu
ma semelhança com o processo 
uruguaio, mas é muito diferente 
do processo argentino ou brasi
leiro. A ditadura no Brasil esti
mulou de certa maneira o desen
volvimento industrial. No Chile 
nlro. Significou a destruição da 
economia nacional para colocá-la 
exclusivamente a serviço das 
transnacionais e do capital fman
ceiro". 

"Atualmente, nós corremos o 
risco de nos transformarmos em 
um novo El Salvador e eu creio 
que em grande parte o projeto 
da ditadura e do imperialismo 
caminha nessa direçã'o. Mas em 
nosso caso o movimento demo
crático ainda nlro tem condições 
de assumir formas armadas de lu
ta." 

"Acreditamos que no Chile 
ainda é possível uma saída polí
tica. Mas também estamos con
vencidos de que se o processo 
para derrubar a ditadura se pro
longar e esta insistir em sua polí
tica de represslro, de violência, 
de terror contra o povo, a possi
bilidade de uma saída política 
irá se restringindo cada vez mais. 
Isso obrigaria o povo chileno a 
buscar outras fórmulas de luta 
para enfrentar a ditadura. Inclu
sive a armada." • 
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MOÇAMBIQUE 

A batalha contra a seca 
A estiagem que já dura quatro anos, agravada pelo banditismo 

e pelo tufão Demoina, obrigou o governo a mobilizar todos 
os recursos para ajudar as vítimas e salvar a economia 

Desde 1980 parou de chover 
em quase metade do territó

rio moçambicano. O mesmo fe
nômeno atjnge também outros 
países da Africa Austral, mas a 
ex-colônia portuguesa foi a que 
sofreu as consequências mais sé
rias, em termos humanos e eco
nômicos, por causa do precário 
sistema agrícola deixado pelos 
colonizadores europeus. Um-ter
ço dos 12 milhões de moçambi
canos passaram a ter menos co
mida e muitos deles já convivem 
com a fome há pelo menos dois 
anos. 

A seca por si só já seria sufi
ciente para criar uma situaçã'o 
trágica, mas ela foi agravada ain
da pela açã'o d~ grupos armados 
apoiados pela Africa do Sul, que 
tornaram extremamente difícil a 
ajuda às vítimas da estiagem e os 
esforços para manter em funcio
namento os mecanismos econô
micos essenciais. E como se tudo 
isto não bastasse, o calvário mo
çambicano ficou ainda pior a 
partir de janeiro, quando os que 
escaparam da seca sucumbiram 
às enchentes causadas pela passa
gem do tuflro Demoina. O caso 
de Moçambique é no momento 
o exemplo mais trágico de um · 
fenômeno que ameaça a África 
e assusta o Terceiro Mundo. 

A tragédia em números 

Os sinais de alarme_ quanto à 
situação alimentar na Africa pas-
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saram a se repetir nos últimos 
meses com inquietante frequên
cia. Por· duas vezes, ainda no iní
cio do ano, a Organização das 
Nações Unidas declarou-se pro
fundamente preocupada com o 
futuro da população no conti
nente, ameaçada por uma cres
cente escassez de alimentos. Na 
primeira quinzena de janeiro, J a
vier Pérez de Cuellar, o secretá
rio-geral da ONU, alertou a co
munidade internacional para o 
fato de que nada menos que cin
co milhões de crianças morrem 
todos os anos em consequência 
da fome. Estes são os mortos. 
Igual número consegue sobrevi
ver, mas carregando deformações 
causadas pela subnutrição. 

Mais uma indicação de que, 
em alguns casos, a calamidade é 
um fato concreto, está num do
cumento elaborado por técnicos 
da Organização das Nações Uni
das para a Agricultura e Alimen
taç:ro (F AO), que após estudos 
em 24 países, concluíram ·que es
tas nações só podem sobreviver 
se receberem ajuda em alimen
tos, para a recuperação da agri
cultura e para a proteção de re
banhos. A origem de todos estes 
problemas, além das situações 
criadas pelo próprio homem, 
está no regime irregular de chu-
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vas na região. Na maior parte do 
continente africano, a precipita
ção pluviométrica verifica-se de 
forma insatisfatória: em quanti
dade insuficiente, fora de época 
ou torrencial. 

A situação se deteriorou de 
tal forma nos últimos anos que 
os 24 países precisaram importar 
5,3 milhões de toneladas de ce
reais, a fim de cobrir as necessi
dades previstas para 83/84. Este 
volume é 38% maior que a de
manda referente ao período ime
diatamente anterior. Do total 
agora exigido, 3,4 milhões desti
nam-se apenas à alimentação. A 
produção de gêneros alimentí
cios irá obrigar, por outro lado, 
que 18 países apliquem 31, 1 mi
lhões de dólares exclusivamente 
na aquisição de produtos quími-

Moçambique e 23 
outros pa1ses africanos 
atingidos pela seca ri> 
poderão sobreviver 
se receberem uma ajuda 
maciça em alimentos 
e empréstimos para a 
compra de adubos ou 
produtos químicos 

cos e fertilizantes. 
Na África Austral, mesmo os 

países de agricultura mais desen
volvida não escapam do panora
ma geral. Assim, o Zimbábue, 
que em 1981 alcançou a cifra re
corde de 2,8 milhões de tonela
das de milho, colheu no ano pas
sado, somente 1 milhão. Somada 
com as reservas de 1982, esta 
quantidade seria suficiente ape
nas para garantir o consumo in
terno e os compromissos de ex
portaçã_o já assumidos. Por sua 
vez, a Africa do Sul sofreria uma 
queda equivalente a 4,2 milhões 
de toneladas na colheita de mi
lho de 1983. Em situação nor
mal, o país produz algo em tor
no dos 1 O milhões. Enquanto no 
período de 82/83 foi possível 
exportar 4,5 milhões de tonela-
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-~ sados efeitos se aprofundassem 
} ainda mais. Depois de descrevê

la como grave, alertou que a pro
longada estiagem ocasionara um 
duro golpe na economia de Mo
çambique. 

Este tinha sido o segundo 
contato para tratar do mesmo te
ma. Um mês antes, a ONU, as re
presentações diplomáticas e 
organismos internacionais rece
beram um informe abordando a 
extensa-o e as perdas alcançadas 
pela seca, a mais grave dos últi
mos 50 anos no país. 

O tufão Oemoina inundou as estações de tratamento de água em 
Maputo, cujos habitantes ficaram expostos a epidemias 

Com exceça-o das províncias 
de Niassa e Cabo Delgado e ain
da de partes da Zambézia, Tete e 
Narnpula, todo o resto do terri
tório moçambicano se encontra 
afetado. Os vultosos prejuízos 
causados podem ser avaliados a 
partir de dois fatos expressivos: 
um-quarto da produça-o nacional 
de cereais sai das áreas atingidas 
e cerca de 70% da criaça-o fami
liar de gado se localiza nestas re
giões. Em termos de populaç[o, 
em torno de 4 milhões de pes
soas - cerca de 925 mil famílias 
- foram diretamente atingidas. 
Este número equivale a um-terço 
dos habitantes de Moçambique, 
de acordo com o último recen
seamento nacional. 

das deste produto, no corrente 
ano as importações tinham sido 
estimadas em 2 3 milhões. 

As consequências da seca não 
se manifestam somente na redu
ção do volume de produtos co
lhidos. Elas acarretam problemas 
de outra ordem como, por exem
plo, a necessidade de uma pronta 
resposta nos campos da saúde, 
transportes e assistência técnica, 
entre outros. Neste caso, os paí
ses pouco desenvolvidos se de
frontam com situações de emer
gência para as quais se mostram 
completamente despreparados. 
A fragilidade das suas estruturas 
econômicas e as deficiências ve
rificadas no setor administrativo 
deverão prolongar os efeitos des
ta calamidade e tomar o quadro 
ainda mais sombrio. De acordo 
com alguns analistas internacio
nais, os estados com mais pro
babilidades de superar a crise, 
que assume inevitáveis conota
ções políticas e sociais, sã'o exa
tamente aqueles que optaram 
por uma gesta-o centralizada e 
uma economia planificada. 

Muito embora o impacto na-o 
possa ser absorvido totalmente, a 
subordinação dos recursos dispo
níveis a planos concretos de as
sistência às populações e recupe
ração de áreas afetadas influirá 
de forma positiva nas próximas 
décadas. 

A preocupação com as futu-
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ras consequências da seca não 
vem fora de propósito. Numa 
recente conferência sobre popu
lação financiada pelas Nações 
Unidas e realizada na cidade tan
zaniana de Arusha, verificou-se 
que, caso n[o mude o atual rit
mo de crescimento demográfico, 
dentro de 20 anos o contingente 
africano de 439 milhões de pes
soas terá saltado para a casa dos 
922 milhões de habitantes. Desta 
cifra, 430 milhões será de jovens 
com idade em tomo dos 15 
anos. A tendência atual para 
uma urbanização acelerada - cer
ca de 414 milhões de pessoas es
tarao nas cidades - aumentará a 
procura de alimentos, ao mesmo 
tempo que diminuirá o número 
de braços para produzi-los. De 
imediato, a quest:ro que se colo
ca é de como garantir comida 
para todos. A solução destes de
safios implica, entre outras medi
das, definir políticas relaciona
das com a distribuiçtro de terras 
e a sua correta exploraçlfo. 

Combate organizado 

Em janeiro, o ministro mo
çambicano do Comércio Interno, 
Aranda da Silva, reuniu-se com o 
corpo diplomático, em Maputo, 
para informar sobre a situação 
criada pela seca e solicitar apoio 
da comunidade internacional no 
sentido de evitar que os seus pe-

Existe, porém, um outro con
tingente que também depende 
do campo e que se viu afetado. 
Durante um balanço feito em 
reunia-o com membros do Parti
do Frelimo sobre as consequên
cias da seca e do tuf:ro Demoi
na! em meados de fevereiro, o 
ministro Aranda da Silva chama
ria atençlfo para este aspecto do 
problema: 

"Em circunstâncias normais 
- informou - há no nosso país 
cerca de dois milhões de pessoas 

1 O tufão Demoina provocou, no 
início de fevereiro, grandes chuvas e 
inundações no sul de Moçambique. 
Mais de 100 pessoas morreram afo
gadas e cerca de 9.500 famílias que 
moravam nas proximidades dos rios 
Maputo, Umbeluzi e Nkomati perde
ram todos os seus bens. Foram des
tru ídas aproximadamente 102 mil to
neladas de cereais, legumes e cítricos. 



que não produzem diretamente a 
comida. São os habitantes das ci
dades, que têm de ser alimenta
dos pelos excedentes dos campo
neses. De repente, em vez de 
dois milhões, ficamos com seis 
milhões e meio para alimentar, 
ou seja, metade da populaçã'o do 
país". 

lidade, o edifício social não pode 
ficar sólido nem ser democráti
co" - comentou o secretário do 
DTI, advertindo para os perigos 
de possíveis desvios quanto à sua 
concepção original. Esta preocu
paçã'o decorre da presente etapa 
que atravessa o país, que enfren
ta uma série de problemas ainda 
resultantes dos 500 anos de do
minação colonial portuguesa. So
mente através de uma organiza
ção dínâmica, que envolva todos 

os setores econômicos, sociais e 
políticos, será possível criar uma 
nação , consolidar a independên
cia e construir o socialismo. Des
ta forma, ainda segundo Jorge 
Rebelo, a responsabilidade indi
vidual se encontra estreitamente 
vinculada à coletiva, verificando
se um real relacionamento entre 
as bases e os seus dirigentes. Em 
termos práticos, significa o con
trole efetivo sobre os mecanis
mos do aparelho de Estado. • 

Apesar do quadro sombrio , as 
autoridades moçambicanas se 
mostram otimistas quanto à pos
sibilidade de superar as dificulda
des criadas pela irregularidade 
das chuvas e pela ação desestabi
lizadora do banditismo. Os prin
cipais dirigentes do Partido Freli
mo desencadearam uma verda
deira campanha militar no senti-
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do de organizar o povo, educá-
lo para enfrentar as adversidades 
naturais e estimular o combate à 
passividade e 8:º derrotismo. 

Um hospital 
coberto de palha 

Para se ter uma idéia de como 
se materializa este tipo de preo- Amélia Felimane Saveca nã'o 
cupação com a participaçã'o da deve ter mais de 20 anos e já 
população na resoluçã'o dos pro- carrega nos ombros uma grande 
blemas que afetam o país, vale a responsabilidade. Depois de ter 
pena fazer referência a uma reu- concluído o curso de Parteira 
nião mantida entre Jorge Rebe- Elementar, minístrado durante 
lo, responsável do Departamento 12 meses em Xaixai, foi enviada 
do Trabalho Ideológico do Parti- para assumir a direção do hospi
do Frelimo, e os representantes tal instalado na Aldeia Comunal 
de órgãos de base da cidade de "4Q Congresso", na localidade 
Maputo, como chefes de quartei- de Chipadja. Situado no interior 
rões e de Grupos de Dez Famí-

0 

lias. Estes últimos, além de um i 
coordenador, são integrados por :i: 

um membro da Organização da ~ 
Mulher Moçambicana (OMM) e ~ 
outro da Organizaçã'o da Juven- "' 
tude Moçambicana (OJM). Cal
cula-se entre 70 e 80% a área da 
capital onde tais organismos se 
encontram instalados. 

Ao fazer uma retrospectiva 
dos passos dados na organização 
da cidade, Jorge Rebelo recor
dou que, de início, foram cria
dos os distritos urbanos, depois 
teve lugar a reestruturação dos 
Grupos Dinamizadores, seguida 
da dos quarteirões, chegando fi
nalmente a vez dos Grupos de 
Dez Famílias. "Se os órgãos de 
base, que são os alicerces da so
ciedade, nã'o funcionarem demo
craticamente e nã'o tiverem vita-
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da provmeta de Gaza, este po
voado é formado por uma série 
de palhoças e casas de alvenaria 
espalhadas numa área de densa 
mata que, à primeira vista, pare
ce constituída apenas por cajuei
ros. Ao todo, seis mil pessoas aí 
vivem dedicando-se principal
mente à agricultura. 

Manjacaze, o distrito onde se 
encontra Chipadja, tem uma po-

Amélia 
Felimane, a 
parteira que 
cuidou de seis 
mil flagelados 
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pulaçlfo calculada em 138 mil 
habitantes, dos quais 70 mil fo. 
ram <µretamente atingidos pela 
seca. A semelhança do que ocor
reu em outras partes da provín
cia, os camponeses chegaram a 
semear até quatro vezes, na es
perança de colher alguma coisa. 
Cada pancada irregular de chuva 
levava a que, a qualquer hora do 
dia, a terra fosse trabalhada por 
milhares de pessoas, crianças in
clusive, em toda a parte. O resul
tado sã"o as grandes clareiras 
onde se encontram, visíveis, os 
esforços para aproveitar estas 
precipitações esporádicas. Ao 
longo das rodovias conduzindo a 
Manjacaze ou Chibuto surgiam 
aqui e ali, maclzambas (planta
ções) de milho com diferentes al
uiras. 

Os problemas que chegam até 
o pequeno hospital slfo muitos e 
estão bem ao seu redor. Para se 
chegar onde o centro de saúde 
foi instalado é preciso percorrer 
uma estrada de chão batido vi
giada por postos de controle mi
litar. Milicianos e quadros regu
lares das Forças Populares reali
zam, de forma conjunta, o traba
lho de manter a segurança em to
da a regia-o. Numa entrevista di
vulgada pelo jornal "Notícias de 
Maputo", Alberto Langane, o 
administrador desta área, infor
mava que em várias aldeias esta
vam sendo ministrados cursos de 
preparaçlfo político-militar. E 
outra frente de combate nlfo me
nos importante tinha sido aberta 
com a criaçlfo de um "Estado
Maior de Luta contra a Fome", 
inspirado ' nas resoluções do 49 
Congresso do Partido F relimo, 
realizado no ano passado. 

Sobre a mesa da jovem partei
ra, encontram-se algumas publi
cações orientando o trabalho 
médico no campo. Neste local, 
uma sala de proporções muito 
reduzidas, slfo feitos os primeiros 
contatos com os pacientes e al
gumas consultas simples. A sala 
de partos está logo ao fundo e a 
enfermaria geral ocuQa a maior 
parte da construçlfo. A noite, as 
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parturientes dormem lá dentro. 
Durante o dia, ficam debaixo das 
árvores, onde descansam e cozi
nham. Esta situaçlfo, ditada pela 
modéstia de recursos e meios é 
compartilhada também por 
Amélia Felimane, para quem al
guns voluntários se ofereceram 
para construir uma cabana de pa
lha. As instalações do hospital 
slfo acanhadas, mas tudo se en
contra bem arrumadc e em per
feita ordem. Em conversa à par
te, dois médicos ~uropeus que se 
encontravam em viagem de ins
peção - eles deveriam preparar 
um relatório sobre a utilização 
das doações recebidas de organis
mos internacionais - elogiaram 
o nível de organização encontra
do, levando em conta que a visi
ta tinha sido feita de surpresa. 

Corpos inchados 

Pendurado na ramagem de um 
cajueiro, um vidro de soro relem
bra a dureza e dramaticidade dos 
esforços para prestar assistência 
a um número cada vez maior de 
flagelados. Por dia, chegou-se a 
ter mais de 70 casos graves de 
subnutrição. Os pedidos de aju
da se tomaram cada vez mais in
sistentes, com períodos em que 
entre 300 a 400 pessoas se diri
giam diariamente ao posto de 
saúde buscando alguma coisa 
para comer. Os responsáveis dis
tritais enviaram leite em pó, fari
nha de milho, açúcar e óleo. 

Como nas instalações existen
tes não era possível abrigar o 
grande número de casos exigin
do assistência constante, acomo
dações tiveram de ser improvisa
das. Uma das soluções encontra
das foi utilizar a palhoça onde 
funcionava uma igreja. Nela e em 
outra cabana, coberta de capim, 
chegaram a ficar alojadas até 40 
pessoas. Toda uma extensa área 
ao redor tinha, nestes dias, a apa
rência de um imenso acampa
mento plantado em terra estéril. 

A escassez de alimentos atin
giu tal ponto que a população da 
região viu-se obrigada a recorrer 

a todo tipo de improvisação em 
matéria de comida. Este desespe
ro provocou algumas vítimas fa
tais. A manga ainda verde, por 
exemplo, era cozinhada em água 
e transformada numa papa visco
sa e de sabor pouco comum. Os 
organismos mais debilitados pela 
fome não resistiam à estranha 
sopa. Por outro lado, a nkakana 
trouxe uma série de problemas. 
Refogadas em água, sal e mistu
radas com amendoim, suas folhas 
miúdas e ligeiramente amargas 
sa:o parte integrante da cozinha 
tradicional moçambicana. Os pe
quenos frutos, conhecidos como 
tiaka, recebem preparação mais 
elaborada, na qual entram óleo, 
sal e cebola. Estes pratos slfo 
normalmente acompanhados de 
ushua, uma consistente pasta de 
farinha de milho branco. 

A calamidade que se abateu 
sobre a região reduziu a popula
ção a uma situação de tamanha 
penúria que, numa tentativa de
sesperada de sobrevivência, a 
nkakana passou a ser consumida 
com rama e tudo, depois de uma 
fervura em água pura. E as con
sequências não se fizeram espe
rar: inchações por todo o corpo. 

Trabalho organizado 

Um dos fatores importantes 
na luta contra os flagelos resul
tantes da seca encontra-se na or
ganizaç:ro do trabalho de assis
tência implantado na aldeia. 
Além do apoio recebido por par
te dos organismos governamen
tais, os próprios moradores assu
miram a responsabilidade por ta
refas que no dia-a-dia deveriam 
manter o centro de saúde em 
funcionamento, apesar das novas 
exigências. Carregar água e le
nha, auxiliar na triagem dos en
fermos e no seu tratamento, ou 
ainda assistir nos trabalhos de 
maternidade, tudo isto foi reali
zado como parte de um conjun
to de ações coordenadas. En
quanto membros da Organiza
çlfo da Juventude Moçambicana 
ajudavam na limpeza do hospi-



tal, abrindo fossas para o lixo 
acumulado, a Organização da 
Mulher Moçambicana indicava 
alguns dos seus quadros para 
apoiar diretamente o trabalho de 
Amélia Felimane. Hoje, elas 'já 
sabem preparar os alimentos dis
tribu ídos aos necessitados, de 
acordo com as prescrições dos 
nutricionistas. "Quando eu te
nho que ir a Chibuto fazer levan
tamento dos medicamentos, elas 
ficam aqui com os doentes e o 
que desconseguirem 1 eu mesma 
faço" - diz ela, com orgulho. 

O contato estabelecido com a 
população, ainda que feito numa 
situação excepcional, permitiu 
desenvolver campanhas de escla
recimento sobre problemas de 
saúde. Assim, enquanto os doen
tes se encontram recebendo tra
tamento , logo de manha- a pri
meira coisa que se faz é ministrar 
noções de educação sanitária. 
Entre os pontos de discussão 
abordados está a limpeza das ca
sas, a necessidade de dar pelo 
menos dois banhos diários nas 
crianças e porque se deve comba
ter as moscas. Este trabalho é as
sumido também pela OMM e 
OJM, tendo já dado alguns fru
tos, observados em determinadas 
mudanças de comportamento: 
agora, antes de construir a sua 
casa, qualquer pessoa na aldeia 
constrói primeiro uma latrina e 
um local onde tomar banho. 

As chuvas esparsas verificadas 
no mês de novembro tinham ate
nuado a situação no distrito de 
Manjacaze. De nenhuma forma, 
porém, chegaram a ser uma solu
ção mas, com os cajueiros carre
gados de frutos, os habitantes da 
área praticamente desapareceram 
do posto de saúde. As castanhas 
e o suco de caju e mais alguma 
pequena cultura de rápido cresci
mento deveriam assegurar uma 
alimentaç[o , ainda que precária, 
até os meses de fevereiro ou 
março. • 

1Desconseguir: forma negativa do 
verbo conseguir na linguagem popular 
moçambicana. 
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Os estragos do Demoina 

E m fevereiro, ao drama dos 
refugiados da seca somou-se 

a tragédia das vítimas de uma en
chente ta:o devastadora quanto a 
prolongada estiagem. Os milha
res de moçambicanos que duran
te meses a fio esperaram pela 
volta das chuvas, enfrentaram 
um novo pesadelo quando elas 
finalmente apareceram. O que 
poderia ser a salvação acabou 
provocando uma nova catástrofe. 

Para Alice Calangue e Fenjas 
Tembe, um casal de camponeses 
da regia:o de Chihahlo, a manhã 
de 31 de janeiro parecia indicar 
um dia na:o muito diferente dos 
demais. Já fazia parte da rotina 
cuidar dos sete filhos e trabalhar 
duro a terra. Dois fatos recentes 
rompiam o cotidiano: Alice, ago
ra com 40 anos, estava no último 

mês de gravidez e a seca, que es
torricava uma parte considerável 
do país, começava a ser ameniza
da por algumas pancadas de chu
va. Mesmo irregular, tinha feito 
brotar alguma coisa e despertava 
muita esperança. Na parte datar
de, porém, teria início um drama 
capaz de marcá-los para sempre. 
A eles e a milhares de pessoas em 
todo o sul de Moçambique. 

Quando percebeu que as 
águas do rio Maputo subiam pe
rigosamente, Fenjas Tembe ten
tou se afastar do local com a fa
mília. Não conseguiu chegar às 
partes mais altas do distrito de 
Bela Vista e, como única saída, 
acomodou-se como pôde numa 
grande árvore conhecida como 
siumaúma. De acordo com mo
radores locais, a forte ventania, 
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O tuf~o Demoin~ ~ formou em janeiro perto da costa de Madagascar 
e depots mudou vanas vezes de rumo na zona do canal de Moçambique, 

antes de penetrar em terra firme na altura da cidade de Maputo. Os 
números indicam os dias e a hora em que houve mudança de 

curso na trajetória destruidora do Demoina. As chuvas provocaram o 
transbordamento de quatro rios 
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a chuva torrencial e a correnteza 
que crescia cada vez mais, foram 
arrancando, um a um, cinco dos 
seus filhos. Ao mesmo tempo 
que esta colheita sinistra se de
senrolava, a mulher começou a 
sentir as primeiras dores de par
to. Vinte e quatro horas depois, 
amparada pelo marido que lhe 
havia improvisado um jirau de 
galhos e folhas, dava à luz um 
menino. 

"Eu só apareci lá no terceiro 
dia" - revelou Jorge Faria Pei
xoto, 27 anos, que iniciou e par
ticipou ativamente das operações 
de resgate, juntamente com An
tônio Chivure agricultor que se 
recusou a ir para Portugal depois 
da independência e que tem hoje 
a gratidão de dezenas de pessoas 

por ele salvas. Mas, como ressal
tou em declarações ao semanário 
"Domingo", depois de narrar 
como recolheu 18 flagelados em 
uma só tarde, ficou com a "sen
saçlro de não ter feito nada, pelo 
menos para aqueles que gemiam 
em cima das árvores, suplicando". 

Os relatos dos moradores das 
margens dos rios s1fo pungentes. 
Durante a noite, quando se ou
via apenas o deslizar rápido e si
nuoso das águas na ramagem das 
árvores e o vento açoitava com 
menos intensidade, sobressaíam 
as vozes saídas das copas mais al
tas e os gritos daqueles que eram 
arrastados em direção ao mar. A 
escuridão atenuava de certa ma
neira o horror deste quadro. 
Mas, durante o dia, era impossí-

vel ignorá-lo. Aos borbotCles, a 
torrente escura e suja arrastava 
instrumentos agrícolas, colheitas 
inteiras, animais domésticos e 
selvagens - até hipopótamos - , 
arrasando cabanas e casas de al
venaria espalhadas ao longo do 
seu trajeto. No meio de tudo isto, 
debatiam-se crianças e adultos. 

As consequências da seca 
também estiveram presentes no 
drama. Para minimizar o seu ri
gor, os camponeses tinham lan
çado sementes naquelas línguas 
de terra situadas junto ao leito 
do rio . O problema seguinte, a 
invas1fo das machambaS' por hi
popótamos, foi resolvido com a 
construção de cabanas no local. 
A inundação despencou de for
ma imprevista. Pior que isto: 
além de espraiar-se, em certas 
partes era uma implacável massa 
líquida com mais de 1 5 metros 
de altura. "Um verdadeiro dilú
vio" - descrevem alguns sobrevi
ventes. 

Vindo da embocadura norte 
do canal formado pelas costas de 
Moçambique e da República 
Malgache, o tufã'o Demoina co
meçou a provocar estragos à me
dida que se aproximava Logo 
abaixo do rio Save, na parte cen
tral do país, atingiu a faixa cos
teira de lnhambane e deixou pre
juízos de milhares de dólares. 
Um documento do governo lo
cal, reproduzido pela imprensa, 
informava que "no setor estatal, 
da área de 642,5 hectares de cul
turas diversas com uma produ
ção estimada em 850,4 tonela
das, mais de 50% estão perdidas' '. 
Esta província figura como aque
la onde a seca que assola o país 
se manifesta de forma mais in
clemente. Enquanto a faixa cos
teira e a parte sul tinham planta
ções arrancadas pelas raízes, o 
centro e o norte se debatiam 
com a escassez de água. 

Na província de Maputo, os 
resultados foram igualmente sé
rios. Mais de 10 mil pessoas, ha
bitando as margens dos rios Nko
mati, Umbeluzi e Maputo, fica
ram ao relento . O setor estatal 
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perdeu 1.500 hectares de cereais ~ 
e 63 mil metros quadrados de vi- ~ 
veiros. A área de produçã'o fami- i 
liar se viu atingida em 250 mil ~ 
hectares. A tudo isto se deve ~ 
acrescentar ainda 5 mil cabeças 
de gado, entre as quais um-quar
to do rebanho leiteiro de toda a 
regiã"o, e os danos consideráveis 
ocasionados em 27 represas. 
Num relatório apresentado pelo 
ministro do Comércio Interno, 
Aranda da Silva, a responsáveis 
de base, estes dados aparecem 
junto à indicaçã'o de que a 
maior parte do equipamento im
portado pelo governo para o se
tor agrícola simplesmente tinha 
desaparecido com as cheias. 

Camponeses organizados 

A ofensiva lançada pelo Parti
do Frelimo não se limitou a en
volver os grupos de apoio e soli
dariedade representados em Mo
çambique e a populaç[o em ge
ral. Visou, também, às próprias 
vítimas da calamidade, levando
as a refletir sobre a situação em 
que se viram envolvidas. Logo 
nos primeiros dias, nos centros 
de atendimento destinados aos 
flagelados, estabeleceram-se dis
cussões em torno do que apren
der desta trágica experiência. 
Como não podia deixar de acon
tecer, a seca e outros problemas 
anteriores às enchentes também 
foram enfocados. E a questao 
principal que se colocava é que, 
sozinhos e dispersos, os campo
neses não podem sair do atraso 
em que se encontram. A organi
zação irá também facilitar o tra
balho de assistência permanente 
planejado pelo governo. 

Os primeiros resultados das 
reuniões não se fizeram esperar. 
Nas discussões com os flagelados 
concentrados no distrito de Boa
ne, por exemplo, chegou-se à 
conclusã'o que o mais seguro 
mesmo é viver em grupos organi
zados. De início, serão lançadas 
as bases para a construçã'o de 
três aldeias comunais. Todos se 
lembram bem das mais de três 
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A enchente e a seca aumentaram o esforço pela organização popular 

mil famílias recolhidas nas regiões çar logo a plantar abóbora, fei
alagadas e que mais de dois mil jlfo, milho e batata-doce. Além 
hectares por elas cultivados já de instrumentos agrícolas, as exi
nlfo existem. Em diferentes lo- gências recaíam sempre sobre se
cais e situações, podia-se obser- mentes. O que não se queria era 
var uma certa impaciência por ficar de braços cruzados, à espe
aproveitar a terra úmida e come- ra da ajuda de fora. • 

MOÇAMBIQUE Ili 

lnhambane, 
10 mortes por dia 

Q uem tiver a oportunidade de 
sobrevoar os 1.500 quilôme

tros que separam a cidade da 
Beira, no centro do país, de Ma
puto, no sul, e seguir pelo inte
rior, cruzará de uma ponta a ou
tra a província de Inhambane e te
rá uma visão de conjunto difícil 
de esquecer. Antes conhecida por 
uma produçã'o de frutas que lhe 
permitia nlfo só auto-abastecer
se como ainda exportar para as 
demais regiões, hoje, castigada 
pela seca, apresenta Uf!l panora
ma desolador. Observada do al
to, em grandes extensões a terra 
parece estorricada, coberta ape
nas por uma vegetaçlfo ressequi
da. Em certas partes, a cor pre
dominante é o cinza escuro ; em 
outras se impõe uma tonalidade 
ferrosa. Por vezes, surge uma lín-

gua arenosa marcando o curso de 
um rio agora extinto. Distribuí
dos de forma irregular, quilôme
tros adiante, círculos de areia 
clara contornam e reduzem mais 
e mais Ó olho úmido do que ou
trora teriam sido lagoas e pânta
nos. 

A paisagem é especialmente 
dura na parte norte da província. 
Ao sul e numa relativamente ex
tensa faixa da costa, pode-se per- _ 
ceber um aspecto melhor, existin
do lugares em que as chuvas es
parsas, e mais as verificadas no 
início do ano, tinham alterado 
bastante o aspecto original. O 
verde d3:5 plantas já s~ faz sentir 
com mais força e suaviza o pano
rama. 

Os efeitos da seca vão muito 
além da destruição da paisagem. 
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O custo humano ainda é incalcu
lável. Milhares de pessoas fugi
ram de suas aldeias em busca de 
comida, remédios e roupas. Elas 
passaram a se aglomerar nos cen
tros de socorro organizados pelo 
governo, sobretudo na província 
de lnhambane, e especialmente 
no distrito de Vilankulo. Ali, a 
situaç:ro, em março de 84, mos
trava uma grande movimentaçã"o 
de gente e uma sensível melhora 
no fornecimento de comida e 
roupas aos que perderam tudo 
na seca. 

"Em agosto , nlío se ouviam 
aqui estas vozes. As pessoas che
gavam, sentavam e ficavam cala
das. Nlío era possível distinguir 
voz de homem ou de mulher 
porque ninguém dizia nada. Tu
do fraquinho de fome· . Quem 
chama a atençlío para o quadro 
de uns meses atrás e o de agora é 
Simeão Maoze diretor provincial 
de Educaçlío e Cultura. Ele 
aponta para os camponeses reu
nidos numa espécie de praça de
fronte do escritório administrati
vo, uns debaixo de uma grande 
árvore, outros espalhados nas 
ilhas de sombra ao redor. En
quanto aguardam a distribuiçlro 
de milho todos cantam. A várias 
vozes, iniciadas ora por um ho
mem ora por uma mulher, as 
canções v:ro como que escorren
do debaixo do sol escaldante. A 
temática é simples. Fala dos ban
dos armados, da libertaçél"o da 
mulher, do combate à fome, ao 
analfabetismo, do papel da Freli
mo na luta armada de libertaçlío 
nacional e da importância de ter 
um povo unido e organizado. 

Apesar da melhoria verificada 
no atendimento, existem ainda 
problemas. No final de dezem
bro, continuavam chegando aos 
principais centros do distrito de 
Vilankulo uma média diária de 
seis famílias. Vindas a pé de al
deias distantes a 80, 90, 100 qui
lômetros, muitas ficaram pelo 
caminho. Primeiro, morriam os 
velhos e as crianças de colo, em 
seguida, um a um, iam caindo os 
demais membros. 
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Nã"o seria demasiado afirmar 
que nenhuma família deixou de 
pagar seu tributo à seca. Esta 
guerra envolveu a todos, dizi
mando impiedosamente aqui e 
ali. Na localidade de Mapinhane, 
durante uma reunilro com cente
nas de participantes, Amós Mon
dhane, responsável pelo Departa
mento de Prevenç[o e Combate 
às Calamidades Naturais, apon
tou ao acaso algumas pessoas 
perguntando quantos parentes 
morreram em consequência da 
fome. A resposta foi dramática: 
os dez inquiridos tinham perdido 
entre cinco a nove familiares. O 
trabalho de controle estabeleci
do em centros como este e ou
tros montados em Macovane, 
Moapsa e Buxane permitiu reco
lher dados expressivos sobre a si
tuação em toda a regilro. Em al
gumas áreas eram contadas, no 
início do ano, entre oito e 12 
mortes diárias em comparação 
com os 15 a 20 óbitos computa
dos em igual período nos meses 
anteriores. 

Catando migalha.. 

Muito embora o flagelo que 
assola algumas províncias de Mo
çambique nlfo faça distinçlfo en
tre as suas vítimas, ceifando a 
todos indistin'tamente, os dois 
grupos mais atingidos sã"o os ve
lhos e as crianças. A idade avan
çada e a inexperiência · na luta 
pela sobrevivência unem estes 
pontos extremos e determinam o 
destino comum. Dificilmente um 
organismo despreparado conse
guirá suportar situações de emer
gência que exigem um consumo 
mínimo de água e a ingest[o de 
raízes e ervas pouco adequadas. 
A iminência da morte obrigou a 
que milhares de pessoas de todas 
as idades, sozinhas ou em gru
pos, empreendessem o caminho 
da fuga. 

E as crianças, um tanto des
norteadas, começaram a circular 
pelas estradas de Inhambane. 
Um detalhe que de imediato cha
ma a atenção quando se observa 

estas manchas maltrapilhas, res
tos dos grupos originais, é a lati
nha de leite condensado, vazia, 
nas mãos. Sua importância é 
menos recreativa que de sobrevi
vência. Ôrflrs ou desgarradas das 
suas famílias, elas utilizam estas 
latas para cozinhar punhados de 
alimentos caídos na beira da es
trada. 

- É incrível - ressalta um 
dos moradores do distrito - a 
distância que algumas consegui
ram percorrer colhendo aqui e 
ali grlros de milho, de arroz e res
tos de farinha de milho. 

Como aves famintas, vieram 
catando estas migalhas quilôme
tros afora até chegarem a Vilan
kulo. 

As patrulhas das FPLM envia
das para as regiões afetadas reco
lheram muitas crianças agonizan
do nas cabanas junto a parentes 
mortos. Outras vagavam pelas 
florestas, _mas um número ainda 
desconhecido morreu no meio 
do mato. De fome, sede, doença 
ou devoradas por alguma fera, 
esta é uma morte que tiveram de 
enfrentar completamente sozi
nhas. 

Quando foram localizadas, 
um primeiro passo para sua so
brevivência estava dado. O pro
blema seguinte era a capacidade 
de resistir aos alimentos mais 
simples e imediatamente dispo
níveis como, por exemplo, leite 
condensado diluído em água. Al
gumas nlro conseguiram. De uma 
maneira geral, o estado de saúde 
dos sobreviventes é sempre deli
cado. Além da subnutriçã'o pro
priamente dita, há a sarna e as 
verminoses. Corroendo por den
tro e por fora, de forma visível, 
estas mazelas acentuam a com
plexidade da luta para recuperar 
corpos tão mirrados. A tudo isto 
deve-se acrescentar o impacto 
emocional causado pelas conse
quências da seca e dos atos de 
banditismo: plantações destruí
das, aldeias abandonadas e famí
lias inteiras violentamente des
feitas. 

Há uma solenidade grotesca 



nestas crianças de ventres enor- f ,------_,.,., 
mes andando de um lado para o l 
outro nos centros de recolhimen- f5 
to. Os membros finos em extre- ·i 
mo e as articulações nodosas :;:; 
nada mais fazem do que acen
tuar a desproporçã'o das barrigas 
inchadas pelos vermes. O cami
nhar é lento e alguns, quando 
tentam sentar, têm a aparência 
de velhos excessivamente gordos 
lutando por equilibrar o corpo. 
Mesmo absurdas, encontram mo
tivo para brincadeiras e disposi
çã'o para trazer do mato peque
nas braçadas de graveto~ e fazer 
crescer o monte que vai se for
mando perto da cozinha comuni
tária. De vez em quando, na pal
ma da m!t'o de um destes recém
chegados, aparece um cacho de 
frutas silvestres de um vermelho 
berrante e todo o grupo ri, satis
feito. ~ um riso sem algazarra, 
quase silencioso, apenas com a 
brancura dos dentes à mostra. 
Elas, em definitivo, apesar de 
tudo, não sã'o ociosas, conservam 
a alegria de viver. 

As condições de atendimento 
sã'o precárias. O grande afluxo de 
flagelados consome toda a ajuda 
em alimentos e medicamentos 
recebidos do exterior. As refei
ções são coletivas e preparadas 
por membros da Organizaçã'o da 
Mulher Moçambicana (OMM). 
Quando o estoque é suficiente, 
a dieta normal administrada aos 
internos duas vezes ao dia, inclui 
farinha de milho branco, leite 
em pó, óleo, açúcar e bolachas 
especiais. Caso contrário, serve
se apenas uma refeição diária. 

Em lnhambane, a capital pro
vincial, os centros de saúde estão 
completamente lotados. No final 
do mês de dezembro, já não ha
via mais condições de responder 
às exigências cada vez maiores 
de assistência. Até serem criadas 
algumas alternativas, todos estes 
menores terão que permanecer 
nos centros existentes nos distri
tos, onde, por sua vez, luta-se 
contra a carência de meios e re
cursos. Algumas fílmílias se ofe
receram para adotar algumas 
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Crianças famintas tiveram que caminhar até 100 quilômetros 
em terras áridas em busca de comida, água e ajuda médica essencial 

crianças, mas no total são em 
número insuficiente para resol
ver o problema Uma saída en
contrada foi o internamento dos 
menores em idade escolar, assu
mindo o Estado a responsabili
dade direta pela sua sobrevivên
cia. 

Duas velhas 

"O patrimônio cultural nosso 
vai-se embora" - comenta, a 
meia voz, o administrador, en
quanto se afasta de duas velhas 
deformadas pela fome. Descan
sando debaixo .de uma árvore, 
elas estabelecem entre si um 
grande contraste. Uma se encon
tra extremamente magra, com as 
articulações todas inchadas e a 
pele escura grudada nos ossos.· 
Do mesmo modo que as veias, os 

seios secaram e encolheram, o 
que lhe dá à primeira vista aque
la aparência de ser assexuado. A 
outra, pelo contrário, tem o ven
tre proeminente, como que far
to. A mesma falsa gordura se es
palha pelos membros e rosto en
tumescidos. As pulseiras que de
veriam adornar braços e pernas 
se encontram afundadas nesta 
soturna fartura de carnes. 

Ambas vieram de longe, cami
nharam ao todo 97 quilômetros 
em busca de comida, assistência 
médica e proteção contra os ban
dos armados. Com um fio de 
voz, a de ossos à mostra diz ser a 
única sobrevivente de toda uma 
família forçada a abandonar a al
deia distante. No lado esquerdo 
da testa, um calombo tão grande 
como um ovo testemunha a du
reza da peregrinação, marcada 
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por desmaios e fome. Depois de 
observar o leve arfar sob a pele 
negro-cinzenta, sua companheira 
informa simplesmente: "Já está 
com diarréia." 

Todos sabem o que isto sig
nifica para um organismo tã'o de
bilitado. 

Ela mesma, a de membros vo
lumosos, deve ter presente que 
as suas chances de escapar são 
mínimas, pois a idade pesa e o 
corpo está desgastado pelos je
juns e caminhadas forçadas. Con
tudo, ainda que alguém não 
compreenda o chitsJ.Va - uma 
das seis línguas utilizadas no dis
trito - fica de imediato atraído 
pela sua fluência ao falar. Em 

resposta à menor pergunta, os -~ 
olhos afundados na cara brilham j 
e da boca fluem palavras aos bor
botões mas sem atropelo. A pro
núncia é clara, cada som bem 
distinto um do outro. Para ela, 
esta cadência talvez seja uma for
ma de agarrar-se ao mundo dos 
vivos. Neste momento, quem 
consegue se colocar como mero 
espectador percebe como é cor
reto comparar a musicalidade 
das línguas bantos com uma cas
cata. Uma coisa, porém, é certa: 
para entrevistada e entrevistador, 
estas sílabas t[o sonoras parecem 
suficientemente fortes para su
plantar o horror da morte ali 
presente. • 

Adelino Julio dos Santos 

É· NECESSÁRIO AINDA MAIS AJUDA 

D A Cruz Vermelha de Moçambique foi funda
da a 10 de julho de 1981. As suas atividades 

primeiramente se concentraram na formação de 
socorristas. No momento, além de dar pro~gui
mento a este programa contínuo e permanente, 
tem aplicado parte dos seus esforços no apoio às 
vítimas da seca. Adelino Júlio dos Santos, o seu 
secretário-geral, prestou algumas declaraÇÕes a 
cadernos, das quais transcrevemos um resumo: 

mente em alimentos precisamos de aproximada
mente 250 mil toneladas para que a população 
po~ aguentar alguns meses até a colheita seguín
te." 

"A no~ política é de apoiar todas as popula
ções atingidas, de acordo com as pombilidades 
existentes. Contamos com a ajuda das demais so
ciedades congêneres e de outras organizações in
ternacionais. Todos os produtos recebidos são 
imediatamente canalizados para as áreas de crise. 

"Consideramos que hã uma situação muito 
grave atingindo as províncias de Gaza e Inham
bane, uma parte da de Maputo e ãreas de Manica 
e Tete. De todas essas, Inhambane se apresenta 
como a mais grave. Dos seus sete distritos, cinco 
foram completamente envolvidos por esta cala
midade. 

"As chuvas agora verificadas não nos garan
tem, de forma segura, uma produção que po~ 
aguentar até o próximo período de c~tivos. 

"Temos recebido alimentos e, algumas vezes, 
veículos. Infelizmente, o volume enviado não é 
suficiente. 

"No tocante ~ necessidades mais prementes, 
colocamos em primeiro lugar os produtos alimen
tícios. Em segundo, roupas. A ~guir, os medica
mentos. Tudo isto em grandes quantidades. So-
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A SECA EM NÚMEROS* 

Província 
lnhambane 
Distrito 
Homoine 
t,1.assinga 
Morrumbene 
Vilankulo 
Govuro 
Inharrime 
Panda 
Sub-total: 

Província 
Gaza 
Distrito 
Chibuto 
Manjacaze 
Guija 
Chicualacuala 
Sub-total: 

Total: 

População 
total 

92.492 
222.970 
109.942 
128.045 
74.665 
67.514 
56.126 

751.754 

219.538 
137.790 
100.188 
78.839 

536.355 

1.288.109 

• Fonte: Cruz Vermelha de Moçambique 

População 
afetada 

55.675 
133.782 
32.983 

115.241 
67.199 
40.508 
33.676 

479.064 

109.769 
69.516 
30.056 
63.071 

272.412 

751.476 



MOÇAMBIQUE IV 

Organizar 
para sobreviver 

A pesar da magnitude dos pro
blemas decorrentes da seca 

e da atuaç[o dos bandos arma
dos, este desafio está sendo en
frentado com t~nacidade e per
sistência. Mas todo esforço ne
cessita de um comando seguro, 
capaz de delinear e dirigir à ofen
siva adequada para os mais dife
rentes tipos de exigência. 

As estruturas político-admi
nistrativas de Moçambique se en
contram organizadas em zonas, 
compostas por sua vez por um 
chefe, uma responsável da OMM 
e outro da OJM. A seguir vem a 
célula, dirigida por um secretário 
do Grupo Dinamizador assesso
rado por representantes da OMM 
e OJM. O círculo será o conjun
to de três a quatro células e repe
te a estrutura anterior. Quatro a 
cinco círculos formar[o uma lo
calidade. O _primeiro-secretário 
do Partido assume, neste caso, as 
funções de presidente do Conse
lho Executivo. Finalmente, um 
determinado número de localida
des forma um distrito. 

Numa zona podem ser encon
tradas de 20 a 40 famílias e o 
responsável local tem a obriga
ç[o de conhecer todos os proble
mas existentes nesta área. No 
caso da seca, por exemplo, deve 
informar n[o só o número total 
de moradores em sua jurisdiç[o, 
como ainda a composição do 
agregado familiar e a situação em 
que cada um se encontra. No dia 
da distribuição de produtos, a 
entrega será feita diretamente. 
aos chefes de familia e na pre
sença do respectivo responsável 
que, com uma lista na mão, vai 
conferindo os nomes dos mem
bros da sua própria comunidade. 
Desse modo, torna-se impossível, 
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por exemplo, que pessoas mora
doras de um determinado círcu
lo tentem receber mais quotas 
em outro local. Como todo o 
processo se desenvolve de forma 
pública, inibe-se também a ocor
rência de desvios e apropriações 
indevidas de produtos. Caso 
estas irregularidades ocorram, a 
identificaç[o dos pontos de es
trangulamento pode ser feita 
quase que de imediato. Existe, 
assim, a garantia de que cada gê
nero encaminhado pelo governo 

central chegue ao seu destinatá
rio. 

No que diz respeito à seguran
ça, essa estrutura político-admi
nistrativa reduz o risco de infiltra
ç[o por parte de agentes inimi
gos. Uma pessoa n[o pertencen
te a uma determinada regia:o e 
que nela apareça por qualquer 
motivo, logo será detetada. Em 
menos de 24 horas um não-resi
dente, por mais que queira pas
sar despercebido, terá que se 
apresentar e se identificar peran
te os dirigentes locais. A vigilân
cia popular assim reforçada con
seguiu desmascarar bandidos dis
farçados de pacatos cidadãos. 

As declarações feitas por vá
rias pessoas permitem concluir 
que as pressões exercidas pelos 
bandos armados sobre os habi
tantes do distrito de Vilankulo 



- o mesmo vale dizer quanto ao 
restante da província - deram 
oportunidade a uma experiência 
antes não conhecida. Conforme 
também sublinhou o administra
dor de Vilankulo, Eduardo Gi
ma, a luta armada contra o colo
nialismo português e a guerra de 
libertação do Zimbábue não al
cançaram Inhambane, ficando 
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Homens e mulheres de Moçambique foram mobilizados 
em milícias para ajudarem no socorro às vítimas da seca e das enchentes 

assim delimitada uma situação 
especial para a região. No pri
meiro caso, a resistência popular 
!,e fez de armas nas mãos, princi
palmente em Cabo Delgado, 
Tete e Niassa. No segundo, as 
agressões lançadas nas zonas 
fronteiriças da ent:ro Rodésia 
pelos regimes racistas de Ian 
Smith e Abel Muzorewa se cir
cunscreveram a estas áreas. Em 
consequência, quando os bandi
dos iniciaram os seus ataques na 
região de Vilankulo sobreveio o 
pânico. Posteriormente, cada 
morador foi compreendendo que 
era possível oferecer resistência e 
derrotar os responsáveis por se
questros, roubos e assassinatos. 

A nova atitude veio na sequên
cia do trabalho de mobilização 
realizado pelo Partido Frelimo, 
que promoveu discussões sobre a 
sua natureza e a melhor forma 
de combater o inimigo. Rompida 

a barreira de uma ilusória neutra
lidade - de alguns que achavam 
que esse combate nã"o lhes dizia 
respeito -, iniciou-se a organiza
ção da vigilância popular em 
toda a região. A etapa seguinte 
foi organizar os voluntários para 
as Milícias Populares, reconstruir 
escolas destruídas e orientar ta
refas de apoio às vítimas das 
agressões e da seca. 

Neste sentido, pode-se dizer 
que os ataques dos bandidos ti
veram o seu lado positivo: des
pertaram a população para uma 
realidade em relação à qual se 
mantinha até então alienada. Ho
je, em lugar de medo, o que se 
observa é a disposição para a de
fesa individual e coletiva. A cata
na (um tipo de facão), a flecha e 
até mesmo o machado são parte 
do arsenal empregado na luta 
para manter de pé cada parede 
levantada de escola ou hospital.• 



ZIMBÃBUE 

O próximo alvo 
do ''apartheid'' 

Depois de tentar desestabilizar 
Angola e Moçambique, o governo sul-africano 

concentra agora os seus ataques contra 
o primeiro-ministro Robert Mugabe 

Carlos Castilho 

A s principais autoridades po- 8. 
líticas de Harare, capital do ~ 

Zimbábue, estavam convencidas 
no começo de maio que a África 
do Sul intensificará nos próxi
mos meses a guerra secreta ini
ciada há quase dois anos e que 
tem como principal objetivo de
sestabilizar o governo liderado 
pelo partido Zanu (União Nacio
nal, Africana do Zimbábue). As 
pressões começaram em 1982 
com a tentativa de provocar um 
conflito generalizado entre as 
duas principais etnias do país, os 
shona (70% da população) e os 
ndabele {17%). Evoluíram de
pois para o boicote econômico, 
passando pela intimidação dos 
brancos que resolveram perma
necer no Zimbábue após a inde
pendência em 1980, e agora ten
tam isolar o governo de Mugabe 
em relação aos governos ociden
tais para impedir a ajuda econô
mica num momento em que o 
país enfrenta uma violenta seca. 

O Zimbábue é o único país da 
Linha de Frente (integrada tam
bém por Moçambique, Angola, 
Zâmbia, Botsuana e Tanzânia) 
que desde 1980 mantém uma 
posição totalmente contrária a 
qualquer tipo de negociação com 
o regime do apartheid, embora 
os laços econômicos com Pretó
ria sejam muito importantes. O 
Zimbábue declarou oficialmente 
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O "premier" Robert G. Mugabe 

que "entende e apóia" os acor
dos de . Moçambique e Angola 
com a Africa do Sul, mas o mi
nistro de Relações Exteriores, 
Witness Mangwende, teria de
clarado na última reunilfo da Li
nha de Frente, em Arusha {Tan
zânia), segundo o jornal inglês 
Guardian, que o governo de Pre
tória "acabará não cumprindo os 
tratados firmados com os países 
vizinhos". 

O ministro Mangwende disse 
que no caso específico do Zim
bábue, os fatos e informações 
recolhidos nos últimos meses in
dicam que houve um considerá
vel aumento do apoio sul-africa
no aos grupos armados que des-

de 1982 agem na província de 
Matabele, no sul do Zimbábue, 
onde a maioria da população é 
de origem ndabele. O serviço se
creto zimbabueano tem infor
mações de que os dois grupos 
conhecidos no ocidente pela 
designação de "dissidentes" já 
não são mais apêndices de parti
dos oposicionistas negros, mas 
desde o final de 1982 estão sob 
controle direto do exército sul
africano, através de um ex-agen
te do Rhodesian Spedal Branch 
{serviço secreto na era colonial) 
chamado Malcom Callaway. 

Fontes da inteligência militar 
do Zimbábue revelaram também 
que no ano passado foram 
apreendidos em poder dos rebel
des rifles do tipo AK-47 fabrica
dos em 1980 na Romênia e que 
possivelmente foram capturados 
pelos sul-africanos em combates 
dentro de Angola ou Moçambi
que, ou ainda comprados no 
mercado clandestino de armas da 
Europa. A apreensão destas ar
mas é apresentada como uma 
evidência de que o governo de 
Pretória assumiu diretamente o 
fornecimento de material bélico 
aos chamados "dissidentes", por
que desde 1979 cessou a entrega 
de fuzis, metralhadoras e muni
ções soviéticos aos antigos gru
pos guerrilheiros do Zimbábue 
que lutavam contra o regime ra
cista de Ian Smith, na então Ro
désia. 

Outros sinais do agravamento 
da ofensiva sul-africana são os 
três ataques promovidos por 
bandos armados em Moçambi
que, no mês de abril, contra o 
oleoduto que liga o porto da Bei
ra à cidade de Mutare em Zimbá
bue, e o aumento da propaganda 
contrária ao governo de Mugabe 
nas transmissões da "Rádio Ver
dade", uma emissora clandestina 
instalada na região do Transvaal 
e que apóia os " dissidentes". O 
oleoduto Beira-Mutare é vital 
para o abastecimento de com
bustíveis a Zimbábue e voltou a 
funcionar rapidamente depois 
dos três ataques, perpetrados de-
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pois que os sul-africanos se com- e> 
prometeram através do acordo ~ 
de Nkomati a não apoiar os gru- ~ 
pos armados que agem dentro de ~ 
Moçambique. /Jl 

O dado mais recente é a in
tensificação da campanha de de
núncias de arbitrariedades supos
tamente cometidas por forças <lo 
exército do Zimbábue no com
bate aos dissidentes, que tam
bém sã'o conhecidos como a "Su
per Zapu" (Zapu - União Popu
lar Africana do Zimbábue - é o 
nome do movimento guerrilhei
ro que até a independência 
atuou em aliança com a Zanu, 
de Mugabe). As denúncias de 
perseguições e mortes se concen
tram na imprensa européia e nor
te-americana apesar dos sucessi
vos desmentidos do governo de 
Harare. 

As origens da crise 

As divergências entre a Zanu, 
dirigida por Robert Mugabe, e a 
Zapu, liderada por J oshua Nko
mo começaram pouco antes da 
independência do Zimbábue em 
abril de 1980. Nkomo, um vete
rano líder sindical de origem 
ndabele queria ser escolhido 
candidato ünico da Frente Pa
triótica (nome da coalizão Zanu
Zapu no período final da guerri
lha contra Ian Smith) mesmo 
sendo minoritário em termos 
eleitorais e apesar de seu partido 
não ter desempenhado o papel 
preponderante na ofensiva final 
contra o colonialismo. O resulta
do foi o rompimento da Frente, 
com Mugabe e Nkomo concor
rendo isoladamente nas eleições 
de janeiro de 1980. Mugabe ven
ceu folgadamente com 63% dos 
votos, total que lhe dava a possi
bilidade de governar sem alianças. 

Nkomo nunca aceitou a sua 
derrota, assim como nunca aban
donou os preparativos para uma 
revanche, mesmo depois de ter 
sido nomeado para o estratégico 
Ministério do Interior, no pri
meiro governo livre do Zirnbá
bue. E a prova disto é que man-
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O controvertido Joshua Nkomo 

dou os seus guerrilheiros enter
rarem armas munições e unifor
mes em esconderijos secretos na 
Zâmbia à espera de um possível 
confronto no futuro em vez de 
entregar todo o material bélico 
ao exército regular formado após 
a independência, conforme havia 
sido resolvido no acordo de Lan
caster House, que antecedeu a 
realizaçlfo das eleições e o fim da 
dominaçlfo colonial inglesa. Nko
mo, um dos signatários do acor
do, e a Zapu nunca se conforma
ram com um papel secundário na 
política do Zimbábue e passaram 
a usar a influência do partido en
tre os ndabe/e do sul do país no 
sentido de capitalizar todos os 
resultados da independência. 

O serviço médico gratuito, a 
elevaçã'o dos salários em quase 
200%, o fim da discriminação ra
cial no serviço público, as garan
tias de emprego e toda a legisla
çlfo social adotada por Mugabe 
em 1980 foram explicadas aos 
ndabele como sendo atos da 
Zapu e não da Zanu. Nos seus 
primeiros meses de governo, Mu
gabe seguiu até as últimas conse
quências a sua política de recon
ciliaçlfo, a ponto de nomear para 
cargos importantes na regilfo de 
Matabele, membros do partido 
de Nkomo. Mas os membros da 
Zapu continuaram fazendo a po-
1 ítica de partido, mesmo tendo 
sido nomeados representantes de 

um governo. Isto manteve acesas 
velhas divergências entre shona e 
ndabele, surgidas antes mesmo 
do início da era colonial, quando 
as duas etnias lutavam pelo con
trole do planalto central da Áfri
ca Austral. 

A partir de 1981, a rebeldia 
de Nkomo só piorou. Ele perdeu 
o cargo de ministro do Interior, 
foi indicado para um ministério 
sem pasta e acabou finalmente 
expulso do governo quando fi. 
cou comprovada a sua vincula
çlfo com um depósito secreto de 
armas descoberto em fevereiro 
de 1982 numa fazenda da Zapu 
em Bulawayo, a principal cidade 
da regiã"o de Matabele. As armas 
apreendidas eram suficientes 
para uma brigada de cinco mil 
homens. Em julho do mesmo 
ano, os adeptos de Nkomo fo. 
ram responsabilizados pelo se
questro de seis turistas estrangei
ros e no mesmo mês, 13 aviões 
da força aérea foram destruídos 
num ataque contra a base aérea 
de Gweru, em outro atentado no 
qual membros da Zapu também 
estiveram envolvidos. Em feve
reiro de 1983, Nkomo, também 
conhecido como "Big Joshua" 
(o gordo Joshua), foi preso no 
aeroporto de Harare quando se 
preparava para deixar o país com 
uma quantidade de dólares supe
rior à permitida por lei. Um mês 
depois, o líder da Zapu conse
guiu fugir do Zimbábue, disfar
çado de mulher, indo para o 
Botsuana e depois Londres, ale
gando que o governo estava ten
tando matá-lo. 

A fuga de Nkomo marcou o 
ponto decisivo na sua desmorali
zação como dirigente político, 
depois de uma longa carreira 
como líder nacionalista. Ele nem 
chegou a avisar os seus compa
nheiros de partido que ia viver 
no exílio, e vários dirigentes da 
Zapu, entre eles o vice-presiden
te Josiah Chinamano, afirmaram 
que Nkomo seria destituído caso 
não voltasse. Esta possibilidade 
fez com que o "Big Joshua" re
gressasse meses mais tarde, sem 



ser incomodado pela polícia, 
mas a esta altura ele jâ nlo tinha 
mais o controle sobre os dissi
dentes da Zapu. 

Os ex-guerrilheiros que ele ha
via mantido à margem da lei na 
tentativa de um confronto futu
ro com Mugabe jâ estavam rece
bendo ordens de Malcom Calla- · 
way. Em pelo menos 48 ações de 
ex-guerrilheiros da Zipra (as anti
gas forças militares da Zapu) rea
lizadas no ano passado, ficou evi
dente a participação de agentes 
sul-africanos, que assumiram 
também o comando e suprimen
to dos "auxiliares", a força mili
tar criada pelo bispo Abel Muzo
rewa, um dirigente negro que co
laborou com o regime racista de 
Ian Smith entre 1978 e 1979. 

A questão das terras 

te associada à sobrevivência físi
ca e cultural. Durante geraç~es, 
os shona e ndabele se acostuma
ram a cultivar suas terras segun
do as suas próprias necessidades. 
Não havia problemas de limites 
e nem de área, porque havia lu
gar para todos. Quando os bran
cos chegaram, tudo isto foi mu
dado à força. A auto-subsistência 
que antes era tranquila, tornou
se quase impossível e a conse
quência foi o empobrecimento 
rápido até os limites extremos da 
miséria. Os ndabele foram os 
mais prejudicados porque viviam 
em terras baixas, cu10· grau de 
fertilidade era reduzido, já que a 
região de Matabele é um prolon
gamento do deserto de Kalahari. 
Os shona ocupavam terras do 
planalto, mais férteis e também 
mais extensas. 

'intensa em Matabele, onde a re
sistência à penetraçlo branca foi 
extremamente violenta desde o 
início da era colonial. Existem 
autores zimbabueanos que che
gam a afirmar que para a popula
ção africana a luta pela indepen
dência estava mais associada à 
busca de terras do que à conquis
ta da liberdade política. O certo 
é que o fim do colonialismo nlro 
representou a satisfaçlo imediata 
desta velha aspiraçã'o tanto dos 
shona como dos ndabele. 

Os acordos de Lancaster Hou
se assinados em dezembro de 
1979 em Londres garantiram o 
acesso da maioria negra zimba
bueana ao poder político mas 
restringiram severamente o aces
so à terra. Foi o preço pago pe
los dirigentes nacionalistas para 
conseguir urna vitória importan-

Mas o problema dos "dissi- i 
dentes" é mais complicado. Ele ::z 
envolve a delicada questão da 
distribuição de terras à popula
çlo africana. Desde a chegada 
dos colonos brancos no século 
passado, as populações negras fo. 
ram forçadas a abandonar as ter
ras mais férteis em favor dos fa. 
zendeiros de origem européia. 
Em 1969, o tegime de Smith di
vidiu todas as terras agrícolas em 
metade para os brancos e metade 
para a populaçlo africana. Na 
prática, isto significou que cada 
negro tinha em teoria direito a 
28 mil metros quadrados de ter
ra, enquanto cada branco dispu
nha de 700 mil metros quadra
dos.Acontece que a mesma lei 
colonial dava aos europeus o di
reito de ocupar as melhores ter
ras, enquanto que o resto, mais 
pobre ou totalmente árido, fica
va para os negros. 

A seca agravou o problema da distribuiçio de terras em Zimbábue 

Por esta razão durante toda a 
luta de libertaçlo, a reivindica
çlo pela redistribuiçlo de ter
ras ocupoú sempre um destaque 
absoluto. Para a população afri
cana do Zimbábue, da mesma 
maneira que em quase todos os 
demais países negros da África, 
a terra sempre esteve diretamen-
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Tanto um grupo como o ou- te e até decisiva sobre a antiga 
tro foram expulsos-para a perife- metrópole, mas uma vitória par
ria das áreas mais produtivas, cial. O governo independente se 
onde a elevada concentração de- comprometeu a nã'o expropriar 
mográfica exauriu rapidamente terras de brancos, recebendo em 
a escassa fertilidade da teua, troca a promessa de que a Ingla
obrigando os negros a tentar a terra e outros países ocidentais 
sobrevivência como trabalhado- forneceriam créditos facilitados 
res mal pagos eltl propriedades para que fo~m compradas ter
alheias. Esta espoliação foi mais ras não usadas para serem distri-
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buídas entre camponeses negros. 
Houve um momento em Lancas
ter House que Robert Mugabe 
pensou em rejeitar esta cláusula, 
mas foi persuadido a aceitá-la 
por dirigentes de países africanos 
vizinhos que já haviam enfrenta
do experiências traumáticas com 
o êxodo em massa de fazendei
ros brancos. 

Assim, quando a Zanu assu
miu o poder, ela se tornou a de
positária das esperanças de quase 
sete milhões de africanos por um 
pedaço de terra. Uma esperança 
que não poderia ser materializa
da rapidamente porque Mugabe 
precisava evitar o caos econômi
co que resultaria de uma even
tual fuga maciça de fazendeiros, 
o que provocaria o colapso na 
produção agrícola e a falta de 
comida, sem falar na desarticula
ção completa do comércio exter
no do país. No primeiro ano de 
independência, o governo incen
tivou a distribuição de sementes 
adubos e de créditos aos campo
neses para aumentar a sua produ
tividade e assim tornar o país 
menos dependente dos fazendei
ros brancos. O resultado foi que 
em 1981 , favorecida pelas boas 
condições climáticas, a agricultu
ra do Zimbábue registrou uma 
safra recorde em toda a sua his
tória. Mas em Matabele, os mem
bros da Zapu creditaram as faci
lidades concedidas aos campone
ses não ao governo mas ao parti
do de Nkomo, numa manobra 
destinada a impedir que a Zanu 
aumentasse o seu prestígio polí
tico. 

Em 1982 começou a seca que 
viria a continuar até hoje, atin
gindo também a Il}aioria dos de
mais países da Africa Austral 
(ver matéria sobre Moçambique). 
A deterioração da agricultura 
reacendeu as reivindicações pela 
redistribuição de terras, especial
mente em Matabele, a região 
mais atingida pela estiagem pro
longada. E mais uma vez os 
membros da Zapu ligados a. 
Nkomo usaram de argumentos 
pouco éticos. Eles passaram a 
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culpar o governo de Mugabe 
pelas dificuldades e pela morosi
dade na repartição das fazendas, 
inclusive as abandonadas pelos 
brancos. Na época da indepen
dência havia cerca de sete mil 
fazendas em mãos de europeus. 
Hoje apenas quatro mil deles 
continuam no Zimbábue, mas o 
governo não pode expropriar as 
terras abandonadas por causa do 
acordo de Lancaster House. Qua
se ao mesmo tempo a Inglaterra 
e os Estados Unidos atrasaram a 
liberação dos créditos prometi
dos em Londres, numa clara ma
nobra de presslfo sobre Mugabe. 
O cerco sobre o governo aumen
tou quando os ex-guerrilheiros 
da Zipra começaram a atacar fa
zendas de brancos em Matabele 
ao mesmo tempo em que espa
lhavam folhetos em sindebe/e 
(a língua dos ndabele) culpando 
Mugabe e os shona pelas dificul
dades. Um problema que era de 
fundo político e ideológico foi 
transformado numa quest[o tri
bal. 

A guerra secreta 

Os primeiros atos terroristas 
de ex-guerrilheiros da Zipra sur
giram em 1982. Eram mais atos 
de banditismo, que o governo 
inicialmente atribuiu a grupos 
isolados de adeptos de Joshua 
Nkomo, interessados em usar as 
armas recebidas durante a guer
rilha para assaltar e roubar. Mas 
depois começaram a surgir sinais 
crescentes de que se tratava de 
ações organizadas e desestabiliza
doras, na medida em que se avo
lumaram os indícios de uma vin
culaçã"o estreita entre dirigentes 
da Zapu e os rebeldes, bem co
mo começou a ficar evidente a 
participação sul-africana nos atos 
de sabotagem e nos atentados 
terroristas em Matabele. 

Em maio do ano passado foi 
preso George Thebe, ex-coman
dante das tropas da Zipra na re
gia-o de Wankie, perto da frontei: 
ra com a Zâmbia. Em dezembro, 
o exército do Zimbábue prendeu 

Hillary Ndlovu, outro ex-coman
dante militar da Zapu durante a 
luta contra lan Smith. Os dois 
confirmaram durante interroga
tórios que mantiveram contato 
com agentes da inteligência sul
afrlcana, em dezembro de 1982, 
num hotel de Francistown, em 
Botsuana. Entre os agentes esta
va Mal com Callaway, que pouco 
antes do encontro no hotel havia 
organizado uma grande entrega 
de armas de fabricação soviética 
para os dissidentes da Zapu. 

Além de rifles AK-47, lança
mísseis RPG-7, metralhadoras e 
minas terrestres, os sul-africanos 
passaram a fornecer à "Super
Zapu" uniformes de camuflagem 
iguais aos do exército zimba
bueano. Também foi entregue 
uma grande quantidade de dis
tintivos de plástico com a figura 
de Nkomo e a inscrição Father 
Zimbabwe ("Pai do Zimbábue") 
usados por quase todos os guer
rilheiros da Zapu durante a luta 
de libertaçlfo. 

Das informações fornecidas 
por Thebe e Ndlovu foi possível 
estabelecer também que os rebel
des são dirigidos por uma comis
são de três membros, um dos 
quais é Makatini Moyo, membro 
do Comitê Central da Zapu, e 
que no momento vive no campo 
de refugiados de Dukwe, em 
Botsuana, recrutando rebeldes 
que fugiram do Zimbábue. O 
fundador do grupo terrorista é 
Abel Vela, ex-representante da 
Zapu em Botsuana até 1980, a 
partir de onde organizou toda a 
montagem do esquema clandesti
no do partido de Nkomo. Vela 
nunca regressou ao Zimbábue e 
foi também o principal responsá
vel pelo esquema da fuga de 
Nkomo para Botsuana, em mar
ço de 1983. 

No momento, a inteligência 
do exército zimbabueano acredi
ta que os efetivos totais da "Su
per-Zapu" giram em torno dos 
400 a 500 homens, entre os 
quais 100 treinados na África do 
Sul, nos campos de Mandimbo, 
Gumbo, Spencer e Pafuri, ao lon-



go do rio Limpopo na fronteira ~ 
com o Zimbábue. Aléin disso, o < 

governo de Pretória permite o 
funcionamento da emissora clan
destina "Rádio Verdade", que 
transmite em inglês e sindebele. 
Os programas da rádio são apre
sentados por uma locutora bran
ca que se auto-denomina Flame 
Lily, responsável pela maior par-
te da campanha de difamaçã'o 
feita pela emissora contra altos 
funcionários do governo de Ro
bert Mugabe. O alvo principal da 
"Rádio Verdade" é o ministro 
do Exterior, Witness Mangwende. 

O partido único 
A luta contra os "dissidentes" é um teste de fogo para o exército 

A desmoralizaçã'o política de 
J oshua Nkomo e o aumento das 
evidências de colab_oraçã'o entre 
os dissidentes e a Africa do Sul 
provocaram uma grande crise in
terna na Zapu, onde existe um 
forte grupo contrário ao desvir
tuamento dos objetivos iniciais 
da organização que sempre lu
tou pela libertação nacional e 
contra o racismo ou tribalismo. 
Em meados de abril , o ministro 
de Minas, Callistus Ndlovu, rom
peu publicamente com a Zapu e 
anunciou que. iria ingressar na 
Zanu. 

As bases do partido de Nko
mo na região de Matabele ainda 
estão fortemente influenciadas 
pela campanha tribalista lançada 
pela Zapu no começo do gover
no de Mugabe. 

Mas em outras partes do país 
existe uma grande confusão en
tre os membros da Zapu, notada
mente depois que a imprensa 
ocidental começou a denunciar 
arbitrariedades cometidas pelo 
exército do Zimbábue contra ci
vis na província de Matabele. Es
tas denúncias tiveram em sua 
maior parte origem em informa
ções divulgadas por ·um ex-poli
cial branco do Zimbábue, cha
mado Donald Simpson, que de
pois da independência começou 
a trabalhar como jornalista para 
o diário inglês The Times. Entre 
outras coisas, Simpson afirmou 
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que mais de 30 mil civis foram 
mortos pelo exército do Zimbá
bue, na região de Matabele. No 
começo de abril , a Conferência 
de Bispos Católicos do Zimbá
bue entrou também na polêmica 
em torno das supostas arbitrarie
dades ao enviar um documento 
sigiloso ao governo pedindo o 
respeito dos direitos humanos. 

As denúncias nunca chegaram 
a ser comprovadas integralmen
te. Nem mesmo depois que oco
mandante do exército, general 
Rex Nhongo, organizou em maio 
uma comitiva de jornalistas, en
tre os quais se encontrava o re
pórter do Times, para procurar 
evidências do anunciado massa
cre em Matabele. Depois de dois 
dias de deslocamentos para cida
des e aldeias apontadas por Simp
son, nada foi encontrado e ne
nhuma prova convincente foi 
obtida nos depoimentos de pes
soas que alegaram ter testemu
nhado arbitrariedades. 

A ação dos bandos armados e 
as denúncias deram a certeza ao 
governo de que ambas fazem 
parte de um plano de desestabili
zação que o primeiro-ministro 
Robert Mugabe pretende neutra
lizar através do projeto de cria
ção de um partido único no Zim
bábue. Trata-se de um plano que 
visa acima de tudo mudar a rea
lidade política do país reunindo 
num só organismo todos os seto
res interessados na defesa do 

projeto nacional dirigido ao so
cialismo. Na opinião de vários di
rigentes do Zimbábue, a Zanu e 
outros partidos se estruturaram 
para a luta pela independência, 
e agora depois que esta foi alcan
çada, devem se reorganizar visan
do a construção de uma nova so
ciedade, a partir de novas bases 
políticas. A polêmica sobre o 
partido único já mobiliza amplos 
setores da sociedade do Zimbá
bue e deve atingir o seu clímax 
em agosto, quando a Zanu reali
zar o seu segundo congresso, des
de a fundação do partido, na dé
cada de 60. 

A discussão deve provocar 
também uma nova ofensiva con
tra os Acordos de Lancaster 
House, já que eles proíbem a for
mação de um partido único. Mas 
o enfraquecimento da Zapu e as 
divisões surgidas entre os 20 par
lamentares brancos aumentaram 
as chances de que o partido úni
co possa surgir dentro das pró
prias regras do acordo, que legal
mente deve vigorar até 1990. Se 
a estratégia do governo der cer
to, o partido único pode vir a ser 
alcançado através de um plebisci
to futuro , que poderá servir de 
precedente para a derrubada 
das restrições sobre o problema 
da distribuição de terras, sem 
sombra de dúvida a quesuro cha
ve em todo o projeto de recons
trução nacional defendido por 
Robert Mugabe. • 
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SRI LANKA 

Um futuro incerto 
para a minoria tamil 

Os confrontos étnicos ameaçam a estabilidade política 
do país e podem conduzir à secessão 

S entado em uma cadeira de 
vime, na espaçosa embora 

pouco mobiliada sala de estar de 
sua casa, em um bairro residen
cial de J affna ( ao norte de Sri 
Lanka e a quase 37 S quilômetros 
da capital), K. Nesiah, de 76 
anos, membro da minoria étnica 
tamil, ocupa grande parte de seu 
tempo interrogando-se sobre o 
futuro do seu povo. 

Vestindo uma simples camisa 
de algod[o branco de largas pre
gas e um verti (saia composta de 
quatro metros de tecido leve ata
da à cintura), o ex-professor uni
versitário é reconhecido atual
mente como um tarnil precisa
mente por sua roupa. 

Atado ao colo e aberto sobre 
seus ombros cai o salvai, uma pe
ça de pano de poucos centíme
tros, cuidadosamente passada, 
com que ocasionalmente Nesiah 
enxuga o suor que banha sua 
fronte, no intenso calor da tarde 
nesta ilha do Oceano Indico. Du
rante o domínio colonial britâ
nico no Ceil[o (Sri Lanka), Ne
siah militou nas fileiras dos que 
pediam a independência-da ilha. 
Hoje é um homem que perdeu 
suas ilusões. 

" Se retrocedermos a 1948, 
ano crucial da independência, é 
cada vez mais evidente que a for
maç[o da naç[o em Sri Lanka 
n[o passa de uma aparência, uma 
fachada . Como podem os tamis 
considerar-se parte da naç[o de 
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Ravindran Casinader 

Guerrilheiros do grupo étnico tamil usam armas modernas 

Sri Lanka se a maioria cingalesa 
pensa que sa-o nossos amos?", 
pergunta-se o velho professor. 
Nesiah foi um dos que estiveram 
em um histórico dia de abril de 
1932, em que cingaleses e tamis 
celebraram o ano novo, no Con
gresso da Juventude de J affna, 
cujos participantes se atreveram 
a hastear pela primeira vez a ban
deira amarela, vermelha e verde 
que se agitaria no futuro, quan
do a ilha viesse a obter . a sua in
dependência. Tal era ent[o o fer
vor nacionalista, lembra. 

Hoje, Nesiah escuta indeciso 
relatos sobre as ações dos radi
cais jovens, que portam fuzis Ka
lashnikov e granadas de fabrica
ç[o caseira e que esta-o dispostos 

a lutar pela secess[o através da 
luta armada. 

Seguidor de Mahatma Gandhi, 
Nesiah afirma que odeia "todas 
as formas de violência". "Mas 
creio que é chegado o momento 
de dar soluça-o política ao pro
blema étnico de Sri Lanka", 
acrescenta. 

Um conflito de longa data 

Em julho do ano passado a 
ilha se viu convulsionada pela 
pior explosa-o de violência étnica 
de sua história, em que pelo me
nos 400 tamis foram mortos e 
em tomo de 100 mil perderam 
suas casas e empregos. Os danos 
às propriedades foram avaliados 
em milhares de milhões de rúpias. 
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A violência desencadeada na 
parte sul da ilha fez com que 
duas terças partes dos tamis ( em 
um total de 90 mil pessoas) de 
Colombo, a capital, se dirigissem 
para os estados do norte e do les
te da ilha, onde são maioria. 

O conflito entre a etnia cin
galesa que domina em Sri l..anka 
(cujos ancestrais foram os ários 
que habitaram o noroeste da ln
dia) e a minoria tamil (que des
cende dos dravidianos do sul da 
Índia) permaneceu, com altos e 
baixos, durante quase toda a his
tória conhecida da ilha. Os cin
galeses formam agora 74% dos 
15 milhões de habitantes do 
país. Os tamis, que constituem 
18%, estão divididos em dois 
grupos: os "tarnis de Sri l..anka" 
(12,6%) e os "tamis indianos" 
(5 6%). Os "tamis de Sri Lanka" 
vieram à ilha há uns 2000 anos e 
vivem principalmente nas pro
víncias do norte e do leste. Os 
"tamis da lndia" pertencem a 
uma imigração recente. Foram 
trazidos da fudia pelos ingleses 
para trabalhar nas plantações de 

chã e de borracha. 
Aproximadamente 93 mil dos 

"tamis indianos" são pessoas 
sem pátria. Sua preocupação 
principal é a questão de sua na
cionalidade e não a formação de 
um estado tamil separado, exigi
do por seus congêneres das pro
víncias do leste e do norte. Oito 
anos depois da independência, 
Solomon Bandaranaike soube ca
pitalizar o nacionalismo cingalês 
através de uma campanha basea
da em uma plataforma exclusiva
mente cingalesa nas eleições de 
1956 o que lhe valeu ser eleito 
primeiro-ministro. 

Durante as primeiras horas da 
madrugada de 14 de junho de 
l 9 56 o Parlamento adotou um 
te to constitucional por 66 vo
tos a favor e 29 contra, que diz, 
entre outras coisas: "A I íngua 
cingale a será o idioma oficial do 
Ceilão ' . Os tamis e a esquerda 
parlamentar votaram contra esta 
disposição. 

" Os que apoiaram a ata cinga
lesa não compreenderam que 
manter duas línguas e o bilin-

guismo tamil-cingalês na admi
nistração era um elemento for
mativo de uma nação, e que in
sistir em uma só língua oficial 
apenas conduziria à formação de 
duas nações", comenta severa
mente Nesiah. Enquanto os líde
res de ambas as comunidades es
tudam alguma solução política, 
ao norte de Jaffna as guerrilhas 
tamis travam uma guerra prolon
gada contra as tropas do gover
no. Sua campanha por um esta
do separado soberano é conheci
da como Tamil Eelam. 

Para muitos círculos de J affna, 
os guerrilheiros são "combaten
tes irregulares", porém para as 
tropas governamentais trata-se 
apenas de um movimento "terro
rista" . 

A história do separatismo ta
mil se iniciou com a formação 
da Frente Unida Tamil (TUF) a 
4 de maio de 1972, quando três 
partidos tamis uniram suas for
ças : o Partido Federal, o Con
gresso Tamil e o Congresso de 
Trabalhadores do Ceilão, pró-in
diano . • 
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~~mmrr~~ 
A política 

nas Olimpíadas 
Apesar dos ideais do barão de Coubertin 

idealizador dos jogos modernos - a política 
sempre marcou a maior competição de 

esporte amador da atualidade 

Rodolfo de Banis 

N ão houve muita surpresa 
quando o Comitê Olímpico 

da URSS anunciou que a União 
Soviética não mandaria sua dele
gação para participar dos 239 Jo
gos Ofímpicos, em Los Angeles, 
julho próximo. 

A causa principal do boicote, 
segundo Marat Gramov, presi
dente do Comitê Olímpico So
viético, é a falta de segurança 
para a delegação de seu país, re
presentando isto uma quebra, 
por parte dos organizadores, das 
prescrições da Carta Olímpica. 

Brigas de um lado e de outro, 
o fato é que isto não é uma novi-
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dade. A política esteve presente 
em toda a história dos Jogos 
Olímpicos, desde a Grécia Anti
ga, quando foram inaugurados, 
cerca de dois milênios antes de 
Cristo. Naquele tempo, os gregos 
tinham um respeito muito grande 
para com o esporte. Era uma 
honra para um cidadão competir 
numa Olimpíada. Participavam 
dela apenas os cidadãos gregos, 
ficando de fora as mulheres, os 
escravos e os estrangeiros. As vi
tórias dos atletas eram oferecidas 
aos deuses, assim como os pró
prios Jogos. 

No século 2 a. C., o quadro 
mudara completamente. Roma 
conquistara a Grécia e a Macedô
nia e os romanos não se interes
savam pelo esporte. Em vez de 
corridas e lutas, preferiam com
bates de gladiadores e mais tarde 
o "esporte" de ver os leões devo
rarem crista-os. A decadência foi 
rápida, até que em 393 d. C., 
Teodósio 19 decretou o final das 
Olimpíadas. O pretexto foi a sua 
conversa-o ao cristianismo, proi
bindo as festas "pagãs". Ainda 
se tentou salvar os Jogos da An
tiguidade, porém os imperadores 
romanos do Oriente e do Oci
dente, Teodósio 29 e Honorius, 
para pôr fim ao que deles resta
va, destruíram todos os templos 
dos deuses gregos, inclusive o es
tádio, palco das competições. 

Esporte para a paz 

Daquele ato autoritário até o 
renascimento dos Jogos, passa
ram-se 1500 anos. Um novo es
pírito regeria os Jogos Olímpicos 
da Era Moderna. Seu organiza
dor, o francês Pierre de Fredi, 
barlfo de Coubertin, imaginava 
possível conseguir a paz do mun
do através do esporte. Para que 
isto desse certo seria preciso que 
não se misturasse política e com
petições esportivas e que os pre
conceitos e as discriminações 
fossem colocados longe dos está
dios. Que decepção teria Couber
tin se soubesse que o que mais 
houve nesses anos todos foram 
preconceitos, discriminações e 
interferências políticas em detri
mento do esporte! 

Os Jogos, no entanto, já co
meçaram mal. Nos 19s Jogos 
Olímpicos da Era Moderna (Ate
nas, 1896), por pressão mesma 
do barão, as mulheres não pude
ram participar. Daí por diante as 
lutas políticas prevaleceram, 
como se fizessem parte da pro
gramação. Ainda nos Jogos de 
Atenas, os alemães fizeram a pri
meira ameaça de não participa
ção, alegando que não disputa
riam uma competição idealizada 
por um francês. A causa era a 
guerra franco-prussiana, ainda re
cente. 

Na 3l!- Olimpíada (Sant Louis, 
EUA, 1904) houve discrimina
ção em todos os sentidos: alo
jamentos separados por etnias 
(apesar de protestos das delega
ções) e organização de uma com
petição paralela, de caráter racis
ta e preconceituoso, denominada 
·"The Anthropological Day", on
de negros, índios, anões e mutila
dos competiriam entre si. As mu
lheres haviam conseguido vencer 
o machismo do barão de Couber
tin e competido na 2\l Olimpía
da (Paris, 1900) porém, quatro 
anos depois viram os resultados 
de suas lutas caírem por terra Fo
ram colocadas à margem das 
competições olímpicas regulares, 
tendo que se sujeitar, em Saint 

terceiro mundo· 89 



Louis, à luta de boxe femini
no, uma volta lamentável aos 
tempos da Grécia Antiga. Como 
resultado de toda esta discrimi
nação, o Comitê Olímpico Inter
nacional não reconheceu a maio
ria das medalhas conquistadas 
nos Estados Unidos. 

Em 1906 a Grécia, sem per
missão do Comitê OI ímpico In
ternacional (COI), organizou 
uma Olimpíada. A intenção era 
fazer de Atenas a única sede dos 
Jogos. O próprio COI comandou 
o movimento de boicote oficial 
a estes Jogos negando apoio fi. 
nanceiro ao Comitê Organizador 
e não registrando nos seus anais 
os recordes batidos nas competi
ções. Os Jogos se realizaram ape
sar de tudo e sua organização 
foi melhor do que nos anterio
res. Porém o governo grego aca
bou desistindo da idéia de fazer 
de Atenas a sede permanente da 
competição devido à revolta que 
causou o boicote oficial do COI. 

Problemas com 
os norte-americanos 

Em 1908, as Olimpíadas re
gulares, foram disputadas em 

Londres. Por controvérsias eco
nômicas, o ingleses fizeram de 
tudo para prejudicar a participa
ção dos atletas norte-americanos. 
A bandeira dos Estados Unidos 
deixou de ser hasteada por oca
sião do desfile da festa de aber
tura no estádio de Wembley. Os 
ingleses alegaram que não ha
viam encontrado nenhuma dis
ponível. 

Os contratempos prossegui
ram durante todo o tempo da 
competição. A Rússia tzarista 
não aceitava que a bandeira da 
Finlândia fosse hasteada. Dois 
anos antes a Finlândia, resis
tindo às tentativas de domina
ção de Nicolau 29 lutara pelos 
seus direito . O governador-ge
ral russo da região foi assassina
do e os russos demonstraram em 
Londres o seu desagrado exigin
do a retirada da bandeira finlan
desa. 

Quatro anos depois, o racis
mo voltou. Eram os Jogos Olím
picos de Estocolmo (1912). Um 
grande atleta aparecia para o 
mundo: o índio norte-americano 
Jim Thorpe, o "Destino Brilhan
te" que venceu espetacularmen
te as provas do pentatlo e do de
catlo. Já de posse de suas meda-

lhas de ouro, os organizadores 
fizeram de tudo para retirá-las de 
Thorpe. E conseguiram. Uma 
acusação, nunca bem provada, de 
que ele havia sido profissional 
foi a justificativa pois as Olim
píadas pressupõem o amadoris
mo. Na verdade, fizeram-no de
volver as medalhas na-o pelo fato 
de ser ou de ter sido profissional, 
mas, sim, pelo de ser índio. 

A próxima Olimpíada seria 
em Berlim, em 1916. Mas, ao 
contrário do que ocorria na An
tiguidade, quando as guerras se 
interrompiam na época dos Jo
g9s Olímpicos, a 1~ guerra mun
dial causou o seu cancelamento. 
Thorpe, roubado de suas meda
lhas, nã"o teria a chance de recu
perá-las. 

Os Jogos voltaram em 1920, 
em Antuérpia, para os quais nã"o 
foram c~nvidados Alemanha, 
Bulgária, Austria e Hungria por
que tinham lutado contra a Bél
gica, o país patrocinador, na 1 ~ 
guerra mundial. Tais países só 
voltaram aos Jogos em 1928, cm 
Amsterdã", quando se registrou 
outro fato importante: depois de 
24 anos de ausência, as mulheres 
participaram novamente das pro
vas do atletismo. 

OS FUROS NO 
BOICOTE AO APARTHEID 

tros, que em março conseguiu a cidadania britâ
nica num tempo recorde de 10 dias e deve ser ins
crita na equipe inglesa que irá a Los Angeles. 
Zola nasceu em Bloemfontein, no estado de 
Orange e sua transferência para a Inglaterra foi 
patrocinada por uma agência de publicidade nor
te-americana chamada Intemational Management 
Group e pelo jornal britânico Daily Mail. 

D A polêmica mundíal provocada pela retirada 
soviética colocou num segundo plano outro 

problema que pode gerar um novo caso nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles. Vários atletas brancos 
sul-africanos esta-o se registrando em outros paí
ses para tentar burlar o boicote imposto ao regi
me do apartheid desde 1970 em competições 
olímpi~. E há também a posmbilidade de repre
sálias contra a Inglaterra, q!le autoriwu urna 
equipe de rubgy a visitar a Africa do Sul. Nos 
jogos de Montreal (Canadá, em 1976) 29 países 
africanos não mandaram atletas em protesto con
tra o fato da Nova Zelândía não ter sido afastada 
das competições depois de mandar ta~bém um 
time de rubgy para uma excursão na Africa do 
Sul. 

O caso mais polêmico é o da corredora Zola 
Budd, de 17 anos, recordísta dos cinco mil me-
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O caso da atleta sul-africana provocou protes
tos de corredores ingleses que levaram o caso até 
o Comitê Olímpico britânico. Outro sul-africano 
que deve ir a Los Angeles é Sidney Maree, de 26 
anos, recordísta dos 1.500 metros. Ele já obteve 
cidadania norte-americana. Na mesma situação 
estão Mark Handelsman que deve ser inscrito por 
Israel, John da Silva, integrante da equipe portu
guesa para o revezamento, Mathews Moshweratu, 
recordísta sul-africano dos 10 mil metros e que se 
registrou por Botswana; Koos van der Merwe, 
lançador de dardos inscrito pela Alem~ha Oci
dental e Cornelia Buirki, nascida na Africa do 
Sul, mas registrada na equipe suíça. 



A supremacia dos negros 

Em 1936, depois de muita 
controvérsia, a sede dos Jogos 
foi confirmada para Berlim. Hi
tler cuidou de todos os detalhes 
para que a Alemanha fosse a 
grande vitoriosa. Queria mostrar 
ao mundo a superioridade da 
raça ariana através do esporte. 
Investiu muito dinheiro e exigiu 
o máximo de seus atletas. Ainda 
assim, a Alemanha sofreu derro
tas inesquecíveis, principalmente 
no atletismo. A delegação de 
atletismo norte-americana era 
formada quase integralmente por 
negros, e ganhou 12 das 23 me
dalhas de ouro nas provas mascu
linas. E mais: o atleta negro nor
te-americano J esse Owens ga
nhou sua quarta medalha de 
ouro na competição e bateu o re
corde mundial numa das provas, 
que só seria ultrapassado 24 anos 
depois. Hitler não quis cumpri
mentá-lo e se retirou do estádio, 
já que sua "raça superior" não 
demonstrara a superioridade que 
ele tanto afirmara. 

A 2~ guerra mundial impediu 
a realização dos Jogos de 1940 e 
1944. 

Londres voltou a sediar as 
Olimpíadas em 1948. Os atletas 
alemães e japoneses pagaram 
pelos resultados da guerra, não 
sendo convidados. 

Em 1956, o Líbano e o Ira
que se recusaram a mandar suas 
delegações a Melbourne (Austrá
lia), devido à invasão israelense 
no Egito. A Espanha, Suíça e 
Holanda também não compare
ceram, por causa da intervenção 
da URSS na Hungria. 

Até 1964, nenhum país asiá
tico havia sido sede de uma 
Olimpíada. Nesse ano, o Japão 
foi o primeiro, e logo na abertu
ra houve uma surpresa: quem en
trou no estádio de Tóquio con
duzindo a tocha olímpica não 
foi um atleta, mas sim o magro 
japonês Y oshinori Sakai, nascido 
exatamente no 6 de agosto de 
1945 em Hiroshima, dia da ex
plosão atômica. 
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Hitler montou um grande show 
em 36, mas acabou humilhado 

1968 foi um ano de contes-
tação em quase todo o mundo. 
Os Jogos Olímpicos do México 
não ficariam à margem desses 
movimentos. A realização de um 
evento de tal ordem exige do go
verno um investimento grande. 
Os estudantes foram às ruas para 
forçar o governo a não arcar com 
o pesado ônus. O governo mexi
cano porém, ignorou a pressão 
dos estudantes e resolveu patro
cinar as Olimpíadas. O resultado 
foram 300 mortos em choques 
entre estudantes e policiais, fatos 
que ficaram conhecidos como o 
"massacre de Tlatelolco". Foi 
também nesta Olimpíada que os 
atletas negros norte-americanos, 
chamados ao "podium" como 
vencedores, lançaram seu protes
to contra a discriminação racial 
no seu país, fazendo a saudação 
característica do Poder Negro 
durante o hino norte-americano. 

A expulsão da Rodésia 

Em 1972, os Jogos foram em 
Munique. Vários países africanos 
anunciaram boicote aos Jogos, 
caso a Rodésia de Ian Smith fos
se competir. O COI tentou con
temporizar o problema, expli
cando que forçara os rodesianos 
a levar à Alemanha Ocidental 
uma delegação multi-racial. Po
rém, isto não foi considerado su-

ficiente pelos países que protes
tavam. O COI, ao final, teve de 
ceder às pressões da África, do 
Caribe e também dos negros nor
te-americanos. Por 33 votos con
tra 31 expulsou a Rodésia desses 
Jogos. Outro fato marcante aba
lou o esporte em Munique. Oito 
guerrilheiros palestinos da orga
nização "Setembro Negro" inva
diram os alojamentos da Vila 
Olímpica, matando dois atletas 
israelenses e levando nove como 
reféns para uma troca por 230 
presos políticos, dos 1.650 que 
se encontravam em Israel. Na 
luta da polícia com os sequestra
dores, os nove atletas israelenses 
acabaram sendo mortos. 

Vinte e nove países africanos 
boicotaram os Jogos de Montreal 
(1976) devido à presença da 
Nova Zelândia, que havia rompi
do o boicote à África do Sul. 
Dessa vez, ao contrário de 1972, 
o COI resistiu às pressões do boi
cote e manteve firme sua disposi
ção de preservar a participação 
da Nova Zelândia na Olimpíada. 
Muitos atletas africanos com 
grandes possibilidades de ganhar 
medalhas ficavam fora da com
petição, como John Akii Bua, 
medalha de ouro em 1972 e 
campeão mundial dos 400m com 
barreira. Formosa também não 
participou dos Jogos de Mon
treal, por não aceitar as imposi
ções do Comitê Organizador dos 
Jogos para que desfilasse em no
me de Formosa, e não do povo 
chinês, como pretendia. 

Liderados pelos EUA, 56 paí
ses boicotaram os Jogos de Mos
cou. A intensa campanha do go
verno Jimmy Carter se utilizou 
de todos os meios (principalmen
te os de comunicação) para fazer 
fracassar os Jogos Olímpicos da 
URSS. A intervenção soviética 
no Afeganistão foi o fator alega
do para o boicote. A lista é lon
ga. Muitos outros fatos estranhos 
ao esporte deturparam o ideal 
olímpico, na história dos Jogos 
Modernos nascidos da inspiração 
dos gregos e realimentados pelos 
sonhos de Coubertin. • 
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Equador: reitores 
apbiam Universidade Andina 

O discutido projeto de criação da Universida
de Andina ganhou recentemente o apoio dos rei
tores das universidades equatorianas, anunciado 
em reunião mantida com o presidente do Con· 
gresso e com deputados daquele país. Na reunião, 
se ressaltou que a universidade, que darã cursos 
de pós-graduação, desempenharã um papel im
portante não só como centro de ensino, mas tam
bém como um órgão de pesquisa. 

Estudo elogia campanha 
de alfabetização na E tibpia 

A campanha de alfabetização Yemissrach 
Dimts, desenvolvida na Etiópia entre 1972 e 
1976 basicamente entre jovens de 15 a 24 anos, 
foi considerada por um estudo feito por especia
listas suecos como "um modelo de importância 
global para as agências de poucos recursos que 
atuam neste campo". O estudo reconhece o mé
rito da campanha, que elevou a taxa de alfabeti
zação na Etiópia de 7 para 63%. A principal ca
racterística da campanha foi dar às populações 
locais e aos grupos comunitãrios a responsabili· 
dade em contratar professores, levantar escolas, 
administrar fundos etc. A campanha foi realiza
da principalmente em amhárico o idioma mais 
falado na Etiópia. 

Novo centro cultural palestino 
Os palestinos ganharam mais um espaço para 

suas manifestações artísticas: foi inaugurado em 
meados de maio, na cidade santa de AI Oods (Je
rusalém). o complexo cultural palestino "Centro 
Nuzha-EI-Hakawati". O Centro, que custou 100 
mil dólares, foi financiado por personalidades pa
lestinas. O complexo consta de um teatro e de 
uma sala de exposição que serão utilizados não só 
por palestinos de Israel como por estudantes e 
intelectuais dos territórios ocupados, que serão 
convidados a produzirem espetãculos. Isso por
que a censura exercida pelas autoridades israelen· 
ses em relação às atividades culturais palestinas é 
muito mais rígida nos territórios ocupados do 
que dentro de Israel. 

Turquia introduz língua árabe 
A Turquia decidiu introduzir o idioma ãrabe 

nos cursos universitãrios a partir do próximo ano, 
segundo anunciou o presidente do Conselho Su
premo de Educação. O objetivo desta decisão, 
anunciou, é consolidar os laços históricos que 
unem a Turquia ao mundo ãrabe. 

92 · terceiro mundo 

Bishop: símbolo revolucionário 

H ornenagem a Mau rice B ishop 
A "Casa das Américas" instituiu, no final de 

abril, o prêmio "Maurice Bishop" como uma ho
menagem à contribuição intelectual e revolucio
nãria do I íder da revolução granadina, símbolo 
das lutas libertadoras da América Latina e do 
Caribe. 

O prêmio serã concedido a cada três anos - a 
partir de 29 de maio de 1985, aniversário de nas
cimento de Bishop - àquelas personalidades ou 
grupos artísticos, políticos, sociais e científicos 
da América Latina e do Caribe que tenham con
tribuído substancialmente para o desenvolvi
mento da sociedade e da cultura na região. A es
colha do vencedor - que receberã a quantia de 
cinco mil dólares, ou seu equivalente em moeda 
nacional, e um diploma - serã feita por perso
nalidades especialmente convocadas para este 
fim. 

Zimbâbue: ensino obrigatbrio 
O governo do Zimbãbue tornarã obrigatório o 

ensino para todas as crianças até a idade de 16 
anos, segundo anunciou o ministro da Educação 
Dzingayi Mutumbuka. O projeto de ensino obri
gatório serã envi.ido pelo governo ao Parlamento 
ainda este ano. O ministro Mutumbuka informou 
que, atualmente, o governo só conta com recur· 
sos suficientes para proporcionar educação gra
tuita aos alunos das escolas primãrias, embora 
esteja estudando formas de conceder bolsas de es
tudos ou outros tipos de ajuda. 

A educação primãria universal foi introduzidc1 
no Zimbãbue imediatamente após a independên· 
eia do país em 1980, e de lã para cão número 
de crianças que frequentam a escola aumentou 
de 830 mil para 2,5 milhões. 



20 anos de I PS 
Provando que é viável um projeto alternativo 

no campo da comunicação, dentro dos princí
pios da Nova Ordem Informativa Internacional 
(Noii), a agência de notícias Inter Press Service 
comemorou em maio o seu 209 aniversário. Em 
discurso feito em uma das reuniões organizadas 
na sede da agência, em ~orna, para festejar a da
ta, o presidente da I PS, Pérez Guerrero, lembrou 
que outras "duas importantes iniciativas identi
ficadas com a causa do Terceiro Mundo também 
estão completando 20 anos: a Unctad (Conferên
cia das Nações Unidas para o Comércio e o De
senvolvimento) e o Grupo dos 77". 

Pérez Guerrero, ministro venezuelano de Re
lações Econômicas Internacionais, assinalou que 
a IPS conseguiu atingir "o propósito inicial dos 
fundadores da cooperativa", destacando que 
além do apoio dos países em desenvolvimento 
- com o qual sempre contou - a I PS recebeu 
crescentes manifestações de respaldo provenien
tes do mundo industrializado. 

Por sua vez, o diretor geral da Inter Press Ser
vice, Roberto Savio lembrou o difícil caminho 
percorrido pela agência desde a sua fundação, em 
1964. Quando começou o projeto, disse ele, "não 
havia indício algum que uma agência de informa
ção do Terceiro Mundo pudesse ser formada. Es
tes 20 anos demonstraram que era possível". 

"A I PS alcançou agora - continuou Savio -
um alto nível de reconhecimento internacional 
como a sexta estrutura de comunicações e como 
um projeto completamente inovador para uma 
estratégia de comunicaçQes, muito diferente do 
das agências de imprensa tradicionais". 

Em um comunicado distribuído a todos os as
sinantes e colaboradores da agência, Pérez Guer
rero e Roberto Savio ressaltam que apesar das di
ficuldades vividas nestes 20 anos em prol de uma 
Nova Ordem Informativa, "seria superficial supor 
que o processo aberto em 1964 tenha fracassado, 
ou estancado até o ponto de haver perdido vigên
cia". 

"A crise da velha ordem é agora aceita pela co
munidade internacional, e os problemas que 
determinaram a busca de soluções inovadoras não 
só continuam sem solução, como têm se agrava
do". 

Neste contexto, acrescenta o comunicado, a 
"IPS tem conseguido dar uma resposta concreta 
ao problema de como oferecer uma melhor infor
mação sobre o Terceiro Mundo aos países indus
trializados, possibilitar um maciço intercâmbio 
Sul-Sul e incorporar os grupos sociais e culturais 
à comunicação". 
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Uruguai: cresce repressão à imprensa 
Nos últimos dois meses, o governo militar uru

guaio vem desenvolvendo uma intensa campanha 
repressiva contra os órgãos de imprensa do país. 
A última publicação fechada, em princípios de 
maio, foi o semanário Convicción, um porta
voz do setor sindical. A justificativa do governo 
foi o fato do semanário ter publicado uma entre
vista com o dirigente cassado do Partido Nacio
nal (Blanco), Wilson Ferreira Aldunate. 

Convicción é a oitava publicação fechada, 
temporária ou definitivamente, pelo governo nos 
últimos dois meses. A atual onda de perseguição 
à imprensa uruguaia começou em 2 de março pas
sado com a suspensão por três edições do jornal 
Ultimas Noticias, por ter publicado uma versão 
sobre uma suposta reabilitação de Ferreira Aldu
nate. No início de abril, o La Prensa, da cidade 
de Salto, é suspenso por 90 dia!.. Ainda naquele 
mês são fechados, em caráter definitivo, o perió
dico Cinco Días, a revista Tribuna Amplia (que 
só chegou a tirar um número) e o semanário So
mos ldea, porta-voz do Partido Nacional. Já o se
manário Búsqueda teve sua circulação suspensa 
por oito edições. 

O caso mais insólito ocorreu com o semanário 
La Democracia, que em 1983 já tinha sido fecha
do por seis meses. Desta vez, o Democracia -
porta-voz do Partido Nacional - foi recolhido 
nas bancas pela polícia no início de maio passa
do, e devolvido depois em forma de 1.170 quilos 
de papel picado. (Esta foi a primeira vez que um 
jornal confiscado foi devolvido - ainda que em 
pedaços - pela polícia uruguaia). 

Mas a onda de repressão não se limita à im
prensa escrita. Em meados de maio, o governo 
militar uruguaio fechou o Canal 1 O de televisão 
por ter entrevistado Hugo Batàlla, dirigente pol í
tico cassado da Frente Ampla. O fechamento 
provocou um enérgico protesto por parte da As
sociação lnteramericana de Radiodifusão, que em 
nota oficial advertiu o general Alvarez de que "a 
situação da liberdade de expressão no Uruguai 
tem sido objeto de crescente preocupação, não só 
da comunidade internacional de radiodifusores 
privados, como também de outras instituições de
fensoras dos direitos humanos". 

Internamente, o endurecimento da censura -
antes mesmo dos últimos fechamentos - já tinha 
levado os jornalistas uruguaios a promoverem, em 
3 de fevereiro passado, uma manifestação pública 
pela mais importante avenida de Montevidéu, a 
18 de Julio. Em passeata, os jornalistas desfilaram 
amordaçados e empunhando faixas nas quais exi
giam o restabelecimento da liberdade de imprensa. 
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~orreios e pessoal, a luta da 
Africa para romper o isolamento 

O primeiro passo para a independência total 
da África no campo das comunicações é a criação 
de uma rede postal rural e o desenvolvimento de 
programas de capacitação de pessoal. Esta foi a 
proposta apresentada pelo presidente do Zimbá
bue, Canaan Banana, ao abrir em Harare a 1 ~ 
Conferência da União Postal Panafricana (Panu). 

"As empresas transnacionais dominam o siste
ma mundial de comunicações e destinam bilhões 
de dólares para pesquisas a fim de manter o do
mínio·, afirmou o presidente do Zimbábue na 
sessão inaugural, assistida por ministros de Cor
reios e Telecomunicações e representantes dos 
governos dos países da Organização da Unidade 
Africana (O UA). 

Dos 500 milhões de telefones existentes no 
mundo, a África conta com apenas seis milhões 
e responde por apenas 3% do tráfego postal mun
dial, de acordo com dados citados por Canaan 
Banana. "Os Estados Unidos", acrescentou, "têm 
uma média de 79 telefones para cada 100 habi
tantes enquanto essa relação na África é de ape
nas dois aparelhos para cada 100 pessoas. E a de
fasagem entre países ricos e subdesenvolvidos na 
área das comunicações tende a aumentar". 

O presidente zimbabueano anunciou que a 
construção de uma estação em Mazowe, ao norte 
de Harare, iniciada recentemente, permitirá em 
meados do próximo ano ligações diretas do Zim
bábue para os países vizinhos da Conferência 
para a Coordenação do Desenvolvimento da Áfri
ca Austral (SADCC) sem necessidade dos serviços 
telefônicos da África do Sul. Hoje, todas as liga
ções do Zimbábue para o exterior são feitas atra
vés da Cidade do Cabo. 

África: independência na oomunicação 
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Assassinado jornalista palestino 
O secretário-geral da Federação de Jornalistas 

Árabes, Hanna Moqbel foi assassinado em Nicó
sia, Chipre, no início de maio, num atentado em 
que também ficou ferido o seu secretário, Ray
mond Farra. A representação da Organização 
para a Libertação da Palestina (OLP) atribuiu o 
crime a agentes do serviço de inteligência israe
lense. A OLP manifestou a convicção de que os 
assassinos do escritor palestino não fugirão a uma 
punição e que as autoridades de Nicósia os perse
guirão até apresentá-los à opinião pública. 

Chile: solto diretor de "Analisis" 
Depois de permanecer preso por 17 dias, foi 

posto em liberdade sob fiança, o diretor da revis
ta oposicionista chilena Analisis, que está sendo 
processado por "incitar a subversão da ordem pú
blica e a derrubada do governo". O jornalista 
Juan Pablo Cárdenas conseguiu a liberdade con
dicional por uma sentença emitida pela Corte de 
Apelações de Santiago, que ratificou uma resolu
ção anterior da magistrada Raquel Camposano. A 
ação contra o jornalista foi movida pelo Ministé
rio do Interior por causa de um editorial de um 
número da Analisis, confiscado pela pol feia. 

Alasei faz sua primeira reunião 
Com a participação de representantes governa

mentais de dez países, de três organizações da 
América Latina e da Unesco, a Agência Latino
Americana de Serviços Especiais (Alasei) realizou 
no final de abril sua primeira reunião, com a fi
r.alidade de designar o Conselho Executivo e 
aprovar os regulamentos e o plano de atividades 
para 1984. No encontro, realizado na Cidade do 
México, se enfatizou o papel da Alasei, que "é a 
primeira resposta concreta para que a informação 
sirva de maneira constante à causa do desenvolvi
mento, da integração econômica e social e da de
fesa da nossa identidade cultural", conforme se 
expressou o diretor da agência informativa mexi
cana, Héctor Ezeta. 

Guiné cria agência de informação 
O novo governo da Guiné-Conácri decidiu, 

em fins de abril, criar uma agência nacional de 
informação, segundo informaram fontes do país. 
Segundo essas fontes, a decisão foi tomada 
durante uma reunião realizada em Conácri 
pelo ministro guineense da Informação, Moha- , 
med Traore, com jornalistas do país. As autori
dades da Guiné pretendem concretizar este pro
jeto com a colaboração sobretudo da Agência 
Africana de Notícias (Pana). 



CONSTITUIÇÃO POLITICA 
DE ANGOLA, CABO 
VERDE, GUINÉ-BISSAU, 
MOÇAMBIQUE E SÃO TO~ 
EPIUNCIPE 
Luís C. Mendonça & A. Duarte 
Silva. Col Textos, Ed. Auceda, 
Lisboa, 1984. 

O livro é uma coletânea de 
textos constitucionais atual
mente vigentes nos países afri
canos de língua oficial portu
guesa publicado por iniciativa 
da Associação Universitária 
para a Cooperação e Estudo 
dos Direitos Africanos (Auce
da). 

O texto'da Constituição Po
lítica atualmente em vigor em 
cada um daqueles Estados é 
precedido por uma curta "nota 
introdutória" onde se abordam 
os acontecimentos que marca
ram a história recente desses 
países e que precederam a 
aprovação dos respectivos tex
tos constitucionais. Obra de 
utilidade evidente não só para 
estudiosos e especialistas do Di
reito Comparado mas também 
para os leigos em Direito que se 
interessam pelas realidades dos 
novos países africanos de ex
pressão oficial portuguesa, ape
sar de conter riscos de se desa
tualizar a curto prazo. 

Seus autores são o dr. Luís 
Correia de Mendonça e o dr. 
Duarte Silva, juristas de larga 
experiência na cooperação em 
Cabo Verde e Guiné-Bissau, 
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respectivamente. 
~ o primeiro de uma série 

de textos e ensaios que a Auce
da pretende publicar_ sobre te
mas de Direito na Africa, em 
especial nas ex-colônias portu
guesas. Estudos sobre o direito 
social, da família etc., de
verão em breve vir a ser publi
cados. 

A Auceda é uma associação 
não-oficial que funciona na Fa
culdade de Direito de Lisboa e 
que procura promover a coope
ração no campo do Direito 
e, mais do que isso, propõe-se 
a apoiar, no plano científico e 
didático, os estudantes africa
nos das faculdades de Direito 
portuguesas, com a finalidade 
de integrá-los às realidades ju
rí~J~s dos respectivos países. 
(Baptista da Silva) 
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MEMÓRIA DA TERRA 
ESQUECIDA 
António Victorino de Almeida. 
Col Crônicas e Reportagens, 
Ed. O Jornal, 1984, Lisboa, 
Portugal, 95 pp. 

"Memória da terra esqueci
da", de António Vi~torino d_e 
Almeida - compositor, muSI
cólogo e homem da cultura 
portuguesa - é uma interessan
te, viva e apaixonada reporta
gem, onde o autor - com o ta
lento que sempre o caracteriza 
- dá testemunho das experiên
cias vividas nos campos de re
fugiados saarauís, no sul da Ar
gélia, em Tindul( 

Livros do 3.0 Mundo 

O livro não ~ - como o au
tor logo declara na introdução 
- uma análise onde se preten
da discorrer sobre a complexa 
situaç:ro que se vive naquela re
gião do Maghreb, ou sobre o 
pano de fundo diplomático que 
condiciona e influencia o tea
tro de guerra em que se trava a 
já longa luta de libertação do 
povo da antiga colônia espa
nhola contra o expansionismo 
marroquino. Trata-se, como diz 
Victorino de Almeida, de "sim
ples impressões de viagem ( ... ), 
o diário das emoções vividas 
nessa experiência levada a cabo 
numa das zonas mais tórridas 
e inóspitas do nosso planeta 
- o lugar onde, além de todas 
as ações militares e de todos os 
enredos diplomáticos, um povo 
que luta pela sua independên
cia e dignidade humana tem 
sido condenado a viver e a so
breviver". 

Talvez por isso, o leitor mi
nimamente informado sobre a 
luta da Frente Polisario, habi
tuado a acompanhar a sua evo
lução pelo que a imprensa vai 
dizendo, se sinta algo frustrado 
ao ler essas Memórias, tanto 
mais que as descrições dos cos
tumes dos saarauís, as duras 
condições climáticas e de habi
tat que esse povo exilado tem 
de suportar no deserto, já per
deram o ineditismo e mesmo o 
"folclorismo" veiculado pelos 
jornalistas nos anos de fogo de 
75 e 76. 

O livro de Victorino de Al
meida tem, no entanto, um 
grande mérito : ajudar a com
preender como são e como rea
gem os homens e as mulheres 
saarauís. A sua hospitalidade e 
a sua ternura sempre presente, 
as suas irritações e o seu orgu
lho ancestral e à flor da pele ou 
a sua maneira hábil de superar 
problemas e situações aparente
mente insolúveis. (B. S.) 
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