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BRASIL: 180 ANOS DE PORTOS ABERTOS PARA O MUNDO. 

A PORTOBRÃS BATE 10DOS OS RECORDES 
DE MOVIMENTACAO DE CARGAS: 

346 MILHÕES DE IDNELADAS. ~ 006~ 
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S.A. 
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Argentina 

ALDO RICO: FATO ISOLADO OU PONTA DE ICEBERG? 

D 
O golpismo militar, um 
mal que historicamente 

afeta a sociedade argentina, 
retornou à cena com a últi
ma sublevação do ex-te
nente-coronel Aldo Rico 
(um "Rambo" sul-america
no de perfil altamente pato
lógico). 

A rendição do oficial re
belde, a 18 de janeiro passa
do, perante as forças mili
tares leais ao presidente 
Raúl Alfonsín, não oferece 
garantias de tranquilidade 
para a jovem democracia 
desse país que, dos últimos 
57 anos, passou 28 sob go
vernos militares. Aldo Rico, 
um ex-oficial de comandos 
que lutaram na guerra das 
Malvinas (ve.r terceiro mun
do n9 100, "Raúl contra Ram
bo'1, estava sendo processa
do pela rebelião que ele li
derou durante a SemaFla 
Santa do ano passado e 
cumpria a pena de prisão 
domiciliar nos arredores de 
Buenos Aires. Rico, no en
tanto, continuava conspi
rando contra a autoridade 
do chefe do estado-maior 
do exército, general Dante 
Caridi, e mantinha contatos 
com muitos dos oficiais de 
menor patente que o acom
panharam no seu levante de 
abril de 1987. 

O chefe do exército orde
nou a volta do oficial rebel
de, como prisioneiro, ao re
gimento de Campo de Ma
yo, retirando-lhe o benefício 
de prisão domiciliar, com 
a intenção de controlar a 
conspiração. A ordem foi 
desobedecida. Rico fugiu da 
casa que lhe servia de prisão 
e tornou a se rebelar, ocu
pando o 4'2 Regimento de 
Infantaria do exército em 
Monte Caseros, na província 
de Corrientes, a noroeste da 

Argentina, no limite com 
Brasil e Paraguai. 

Os rebelados receberam 
a adesão de uma Compa
nhia de Engenheiros do 
Exército, também de Monte 
Caseros; ocuparam a cidade, 
minaram pontes e estradas 
de acesso e divulgaram um 
vídeo, onde se manifesta
vam dispostos a resistir "até 
as últimas consequências". 

Outros focos de rebelião 
seguiram-se aos primeiros: 
o 19'2 Regimento de Infanta
ria de Tucumán, província 
no norte da Argentina; o 
161'2 Grupo de Artilharia de 
Defesa Antiaérea, da provín
cia de San Luis, no centro do 
país; o 21° Regimento de 
Infantaria, em Las Lajas, e o 
35'2 Regimento de Infantaria, 
em Rospentek, ambos na 
província de Neuquén, ao 
sul; e um grupo de oficiais 
que ocupou o setor militar 
do aeroporto de vôos do
mésticos de Buenos Aires. 

O presidente Alfonsín or
denou a repressão dos 
amotinados e enviou uma 
Brigada de Infantaria, de 
Bahia Bianca, a 2.000km de 
Monte Caseros, para con
trolar o principal foco da re
belião. Com o passar das 
horas, os temores de que os 
sublevados conseguissem 
mais adesões foram se di
luindo e as forças leais ao 
presidente dominaram, um 
a um, os sucessivos levantes 
rebeldes. O último a se ren
der foi Rica Depois que uma 
das minas colocadas nas es
tradas adjacentes explodiu 
debaixo de um caminhão 
que transportava soldados, 
causando vários feridos, as 
forças leais a Alfonsín atira
ram para intimidar, e isso foi 
o suficiente para a rendição 
dos com11ndos de "Rambo". 

Reuter 

Rico em Mont e Caseros: um novo desafio para A lfonsfn 

Foi a terceira rendição do 
"bravo" oficial em menos de 
cinco anos. Nas Malvinas, 
rendeu-se juntamente com 
o restante dos seus camara
das ao comandante Moore, 
das tropas inglesas (junho 
de 1982); na Semana Santa, 
rendeu-se ao presidente 
Alfonsín (abril de 1987); e, 
agora, tornou a se entregar 
sem luta, perante o chefe da 
brigada que o enfrentava.Os 
observadores consideram 
que, além do perfil carica
turesco que enfeita o perso
nagem, sua periculosidade 
não deve ser subestimada. 
Nas forças armadas da Ar
gentina existe uma corrente 
ideológica de extrema di
reita, muito próxima do fa
natismo religioso, que chega 
a impregnar, com diversos 
matizes, o conjunto dos mi
litares. Estes não aceitam 
serem julgados pelos delitos 
cometidos durante os anos 

da chamada "guerra suja" 
contra seus opositores e 
pressionaram, usando vários 
meios, o governo constitu -
cional a fim de acabar com 
os processos judiciais. 

De fato, afirmam essas 
fontes, a rebelião do ano 
passado serviu para que os 
militares processados por 
torturas, sequestros, roubos, 
raptos de crianças e estu -
pros fossem perdoados por 
uma lei, aprovada pelo Con
gresso argentino, a pedido 
do presidente Alfonsín. Se
gundo essa lei - chamada de 
"lei da obediência devida"-, 
só os comandantes das for
ças armadas, que deram as 
ordens de repressão, conti
nuariam a ser processados, 
enquanto os subordinados 
na escala hierárquica fica
riam isentos de qualquer 
julgamento. Com isso, fo
ram beneficiados quase 400 
oficiais. 



O perdão aos genocidas, 
concedido como consequên
cia direta da rebelião militar 
da Semana Santa de 1987, 
somado à extrema benevo
lência com que foram trata
dos Rico e os demais rebel
des de abril e à aceitação de 
outras exigências - como 
a renúncia do então chefe do 
estado-maior do exército, 
Rios Ereriú - fizeram temer 
pela integridade do sistema 
democrático e provocaram 
no povo, que acompanhou 
Alfonsín durante a crise, 
mobilizado na Praça de 
Mayo, uma grande desi
lusão. 

Desta vez, o povo não foi 
às ruas e o presidente se 
manteve afastado de qual
quer negociação. O exército 
respondeu institucional
mente e os rebeldes rfeverão 
ser julgados por delito5 que 
podem acarretar penas 
muito severas. Alfonsín 
prometeu aplicar as leis que 
enquadram a sublevação no 
Art. 686 do Código de Justi
ça Militar, que prevê a pena 
de morte para os delitos 
oometidos por Rico e seus 
seguidores· rebeldia, insu
bordinação, atentado à or
dem constitucional, sedição 
e comoção pública. 

Agora, Alfonsín tem a se
gunda - e talvez a última -
oportunidade de depurar 
profundamente as forças 
armadas, para obrigá- las a 
conviver num regime demo
crático. As últimas eleições 
demonstraram ao presi
dente que o povo não com -
partilha da sua política eco
nômica e repudia o perdão 
aos que violaram os direitos 
humanos. A pergunta é: 
desta vez o presidente es
cutará a voz do seu povo ou 
continuará o perigoso jogo 
do cordeiro diante do lobo? 

Peru 

NOVOS ATAQUES DO SENDERO LUMINOSO 

D O prefeito do município 
de Ayacucho, José Ja -

cinto Rada de la Torre, de
nunciou em Lima, no início 
de janeiro passado, que 24 
camponeses, membros de 
uma comunidade indígena 
contrária ao grupo "Sendero 
Luminoso", foram decapita
dos numa operação realiza
da pelos guerrilheiros. O 
fato ocorreu na localidade 
de Chacas, na província de 
La Mar, a 750km da capital. 

Segundo o prefeito, cerca 

sobreviventes, apenas uns 
30 atacantes tinham armas 
de fogo, enquanto os de
mais estavam munidos de 
facas, facões e warakas (um 
tipo de estilingue). 

Os rebeldes tomaram o 
controle da aldeia, obriga
ram seus habitantes a se 
reunirern num ponto central 
e ordenaram a morte dos 24 
camponeses. O prefeitoRada 
de la Torre declarou que es
se tipo de ação é frequente e 
afirmou que, geralmente, os 

JI ! 

Sendero: uma guerra cujas principais vitimas são camponeses 

de 50 crianças ficaram órfãs 
em consequência do massa
cre, no qual morreram vá
rias mulheres. Algumas des
sas crianças serão transferi
das para os orfanatos de 
Ayacucho, especialmente 
criados para prestar assis
tência aos órfãos que essa 
virtual guerra civil vem ge
rando. 

A operação foi realizada 
por mais de 200 rebeldes, na 
sua maioria camponeses in
dígenas de outras comuni
dades, que agiam apoiando 
uma coluna guerrilheira. 
Segundo depoimentos dos 

camponeses - recrutados 
como grupos de apoio - são 
obrigados a executar os as
sassinatos, a fim de "com -
prometê-los definitivamente 
com a subversão". Também 
denunciou que, dias antes, 
um casal de idade avançada 
foi igualmente executado na 
comunidade de Chacari, por 
ter vendido comida aos 
membros de uma patrulha 
policial. 

O prefeito, no entanto, 
negou a acusação de que as 
forças do governo - tanto a 
polícia como o exército e 
a infantaria de marinha -

reali1am represálias seme
lhantes e massacres contra 
comunidades ou pessoas 
suspeitas de terem fornecido 
alimentos, alojamento ou 
qualquer outro tipo de ajuda 
aos guerrilheiros. 

Calcula-se que, rfesde 
1980 - ano das primeiras 
ações do grupo guerrilheiro 
- até esta data, nos estados 
de Ayacucho, Huancavelica e 
Apurímac - todos na serra 
centro-sul - morreram ou 
desapareceram cerca de sete 
mil pessoas, camponeses 
indígenas na sua grande 
maioria. 

Tanto o exército quanto 
os guerrilheiros exigem 
apoio dos camponeses e 
tomam severas medidas de 
represália contra as comuni
dades suspeitas de apoiarem 
seus adversários. Segundo 
fontes do estado de Ayacu
cho, há alguns meses se 
instalou na comunidade rfe 
Chacas um destacamento do 
exército, que obrigou os in
dígenas a formarem uma 
organização paramilitar rfe
nominada "rondas campo
nesas", cujos membros fo
ram obrigados a participar 
de tarefas de contra-insur
reição na área. Essas "ron
das campo111esas" não foram 
autorizadas a portar armas 
de fogo, por causa da possi
bilidade de que elas as en
treguem aos guerrilheiros. 

Em dezembro passado, 
os soldados foram embora 
de Chacas e muitos campo
neses abandonaram a co 
munidade para fugir das 
previsíveis represálias dos 
rebeldes. Em outros cho
ques armados, ocorridos em 
meados de janeiro último, 
cinco pessoas ficaram feri
das, quando tropas guerri
lheiras, que haviam tomado 
a estação de rádio "Santia
go de Chuco", foram em
boscadas. 

• 

.. 

-



Cuta 

" PERESTROIKA NO CARIBE"7 

Fidel Castro: linha dura para combater o enriquecimento ilfcito 

D O centro das atenções 
em Cuba, durante todo 

o anc de 1987, foi a chama
da "i:olítica de retificação de 
erros e tendências negati
vas", considerada por al
gur,s analistas como um re
torno às idéias defendidas 
pelo presidente Fidel Castro, 
em meados dos anos 60. 
Segundo declarações de 
Castro em 1986, a espinha 
dorsal dessa política consiste 
err resgatar a consciência 
popular frente aos proble
mas econôniicos e de qual
quer outra natureza; elimi
nar as tendências burocrati
zantes "de mc,lde capitalis
ta" e combater o enriqueci
mento ilícito de alguns se
tores. 

Durante o ano passado, 
ocorreu um endurecimento 
das medidas a que, desde o 
ano anterior, o governo vi
nha dando impulso, diante 
da precária situação econô
mica do país, do "caos e da 
corrupção ac'ministrativa". 
Err janeiro de 1987, a As
sE,mbléia Nacional do Poder 
Popular (o Parlamento cu
bano) divulgou um conjunto 
de 28 resoluções, aprovadas 
para fortalecer a política de 
austeridade· na ilha. Por 
meio dessa~ medidas, fornm 
reduzidos em 50% os recur 
sos orçarr,entários para im-

portação, o c;ue foi inter
pretado como uma séria ad
vertência ao povo ct.:bano, 
no sentido de que, dessa 
vez, a "retificação" estava 
sendo levada a sér'o. O pre
sidente Fidel Castro, pes
soalmente, encarregou-se 
de apoiar a execução dessa 
política e reiterou, nos diver
sos encontros que manteve 
com responsáveis de em -
presas, dirigentes sindicais, 
funcionários do partido e 
outras organizações popu
lares: "Agora, sim, vamos 
construir o socialismo". O 
Partido Comunista de Cuba 
foi o encarregado de seguir, 
passo a passo, a implemen
tação das medidas de "retifi
cação". 

Em junho do ano passa
do, aconteceu um fato que 
abalou o povo cubano. O 
presidente do Departamento 
de Aeronáutica Civi l, Luis 
Orlando Domínguez, até 
então um dos mais presti
giados dirigentes jovens do 
país, foi demitido do ca rgo. 
Domlnguez foi processado 
por utilização ilegal de divi
sas, posse de várias casas, 
distribuição de facilidades e 
outras graves acusações de 
malversação de fundos pú
blicos. Foi condenado a 20 
anos de prisão. O processo 
contra Domínguez foi inter-

PANORAMA 
pretado por alguns analistas 
como uma advertência para 
outros funcionários do Esta
do que pudessem estar me
tidos em casos de corrup
ção. 

O caso de Domínguez, 
denunciado por Castro nu
ma longa exposicão na TV 
cubana, foi relacionado, em 
diversos círculos, com a de
serção do general de briga
da da força aérea, Rafael dei 
Pino. Nunca, durante os 27 
anos de governo revolucio
nârio, um oficial de tão alta 
patente tinha tomado atitu 
de semelhante. A deserção 
do militar teve grande re
percussão em Cuba. Rafael 
dei Pino abandonou o país 
com sua família e se exilou 
nos Estados Unidos, de on
de fez severas críticas à re
volução cubana. Fidel fez 
uma longa exposição sobre 
a deserção de Dei Pino e o 
chamou de "o maior traidor 
que existiu em Cuba nos úl
timos 30 anos". 

Um mês mais tarde, nu
ma operação semelhante, 
desertava o major Florenti
no Aspilluga Lombart, que 
utilizou a emissora da Râdio 
Martl, em Miami, para fazer 
suas críticas ao presidente 
cubano. Durante os primei
ros seis meses de 1987, reu -
niu-se em Havana o 4<:! Con
gresso da Juventude Comu
nista, numa atmosfera car
regada de posições críticas à 
gestão de vârios ministérios, 
em particular, contra o Mi
nistério da Construção. Em 
dezembro, pouco depois da 
destituição do ministro que 
havia sido o alvo das críticas, 
Fidel declarou, num discurso 
pronunciado numa reunião 
partidâria, que "o trabalho 
medíocre e irresponsável 
é inadmissível em Cuba e 
não se pode perdoar nin
guém". 

No contexto do processo 

de "retificação", a imagem 
de Ernesto Che Guevara 
voltou à cena política. As 
colocações de Guevara - as
sassinado há 20 anos, quan
do comandava um grupo 
guerrilheiro na Bolívia - em 
prol dos incentivos morais 
para a formação da cons
ciência do "homem novo" e 
os estímulos ao trabalho 
voluntârio, se enca ixam 
muito bem na nova orienta
cão assumida pelo governo 
cubano, que espera elevar a 
consciência do povo, como 
fator produtor de riqueza e 
de impulso ao desenvolvi
mento do sistema socia lista. 

Colômbia 

MAIS UMA VÍTIMA 
DO NARCOTRÁFICO 

D Mais uma vez, o triste
mente famoso "cartel 

de Medellín" - como se tor
nou conhecido o principal 
grupo colombiano de trafi
cantes de drogas - mostrou 
o seu poder de fogo: a nova 
vítima foi o procurador-ge
ral da República, Carlos 
Mauro Hoyos, 42 anos, que 
já vinha recebendo várias 
ameaças de morte, por sua 
ferrenha oposição ao tráfico 
de drogas. 
Ele tinha sido sequestrado 
pela manhã, aparecendo 
morto no final da tarde da 
segunda-feira, 25 de janeiro 
passado. O sequestro e o 
posterior assassinato foram 
assumidos pelo grupo "Os 
Extraditáveis", organização 
de narcotraficantes que luta 
contra a extradição, para os 
Estados Unidos, dos princi
pais chefões da máfia co
lombiana de drogas. O 
"cartel de Medellín" é tido 
como responsável por 80% 
da cocaína consumida nos 
Estados Unidos. 



África do Sul 

O NOVO ALVO DA ÁFRICA DO SUL 

D A intensificação das re
lações econômicas e di

plomáticas da África do Sul 
com determinados países 
africanos, como a Costa do 
Marfim e a Guiné Equato
rial, reforçou os indícios de 
que está em andamento um 
esforço do regime do apar
theid para tentar isolar a Ni
géria dos governos negros 
da África Austral, notada
mente os integrantes do 
chamado grupo da Linha de 
Frente (Angola, Moçambi
que, Zimbábue, Zâmbia, 
Tanzânia e Botsuana). O no
vo objetivo estratégico sul
africano ganhou contornos 
mais definidos com a apro
ximação cada vez maior en
tre os governos de Pretória 
e Malabo, a capital da Guiné 
Equatorial, uma ex-colônia 
espanhola na África Oci
dental. 

Quase cem empresários, 
funcionários do governo e 
técnicos em comunicações 
do governo sul-africano de
sembarcaram em Malabo, 
no final de novembro últi
mo, para discutir um pro
grama de ajuda econômica. 
Desde 1985, os sul-africanos 
vêm mantendo contatos as
síduos com subordinados do 
presidente Teodoro Obiang 
Nguema, que aceitou um 
projeto no valor de 700 mil 
dólares por ano, prevendo 
assistência médica, constru
ção de estradas, melhoria 
dos aeroportos e ajuda agrí
cola. Já existem, pelo me
nos, 30 fazendeiros afrika
ners instalados na Guiné 
Equatorial e, segundo uma 
reportagem recente do jor
nal Hera/d Tribune, a maioria 
deles mantém contatos diá
rios com a África do Sul. 

Presidente Nguema 

Logo depois da chegada 
da última missão sul-africa
na surgiram rumores de que 
ela estaria envolvida na 
compra sigilosa de petróleo 
nigeriano através de portos 
da Guiné Equatorial. Mas, 
em seguida, surgiram in
formações mais detalhadas 
de que os sul-africanos es
tavam, na verdade, interes
sados na ampliação da pista 
do aeroporto de Malabo, 
bem como na instalação de 
estações rastreadoras e de 
monitoração de transmis
sões telefônicas e radiofôni
cas. 

Em Londres, circularam 
informações de que a África 
do Sul pretende instalar na 
Guiné Equatorial um siste
ma parecido com o "Ome
ga", montado pelos Estados 
Unidos na Libéria, para mo
nitorar países vizinhos. Caso 
essa possibilidade venha a 
ser confirmada, os sul-afri
canos poderão interferir em 
todas as transmissões ra
diofônicas e telefônicas da 
Nigéria, bem como obter 
informações detalhadas so
bre o país. Isso pode ser um 
passo inicial para interferir 
na política da Nigéria, o 
mais rico país da África Oci
dental, cujo governo tem 
mantido, até agora, uma po
sição contrária ao apartheid e 

de apoio aos países da Linha 
de Frente. 

A Guiné Equatorial passa 
por um momento extrema
mente delicado do ponto de 
vista econômico. O preço 
internacional do cacau (prin
cipal produto de exportação 
desse país de 400 mil habi
tantes) vem caindo brusca
mente e as receitas da Guiné 
já não cobrem nem a meta
de das importações. Além 
disso, o Marrocos, o princi
pal ~liado do presidente 
Nguema, ameaça suspender 
a ajuda econômica e militar, 
caso o chefe de estado gui
neense reconheça o governo 
de Israel, conforme indicam 
rumores que circulam em 
Malabo. A África do Sul pa
rece muito interessada em 
explorar as dificuldades de 
Nguema, para ampliar a sua 
influência na parte ocidental 
da África, depois que 
o apartheid conseguiu um 
ponto de apoio na Costa do 
Marfim. 

Angola - Chipenda 

EX-DISSIDENTE 
RETORNA A LUANDA 

D Afastado do Movimento 
Popular de Libertação 

de Angola-Partido do Tra
balho (MPLA-PT) há alguns 
anos, quando tentou, sem 
sucesso, estruturar movi
mentos dissidentes - so
bretudo a partir de Lisboa-, 
Daniel Chipenda retornou a 
Luanda, dentro do espírito 
da "política de clemência" 
posta em prática pelo go
verno angolano. 

Numa entrevista coletiva 
realizada em Benguela e que 

marcou sua reintegração ao 
partido, Chipenda afirmou 
que a política seguida pelo 
presidente José Eduardo 
dos Santos é "a única forma 
de unir a família angolana", 
declarando-se disposto a 
ocupar o posto que lhe for 
indicado pelo MPLA-PT. 

"A sabotagem econômica 
e social só serve aos interes
ses dos inimigos do nosso 
país. Vim para Angola como 
verdadeiro angolano, dis
posto a dar a minha contri
buição onde for chamado 
pelas autoridades máximas 
do país", declarou. 

"Convém não confundir o 

Daniel Chipenda 

inimigo", acrescentou ele, 
classificando Jonas Savimbi, 
o líder do grupo contra-re-
volucionário Unita, de 
"mero instrumento nas 
mãos dos racistas sul-afri
canos". Chipenda lançou um 
apelo aos adeptos da Unita, 
tanto na guerrilha rural 
quanto nos centros clandes
tinos urbanos, a seguirem o 
seu exemplo. O ex-dissi
dente, por óutro lado, con
testou o direito de Savimbi 
se apresentar como líder da 
etnia umbundi, à qual ele 
também pertence. 
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Namíbia 

SOLDADOS NEGROS 
SE REBELAM 

D A Força Territorial do 
Sudoeste Africano 

(Swatf), exército criado pela 
África do Sul para combater 
o movimento guerrilheiro 
Swapo (Organização do Po
vo do Sudoeste Africano), 
perdeu boa parte da sua ca
pacidade operacional em 
consequência da recusa de 
mais de 400 soldados negros 
de lutar dentro de território 
angolano como se fossem 
membros da Unita (organi
zação contra-revolucionária 
financiada e orientada pelo 
regime do apartheid). Os 
batalhões 101 e 202, consi
derados tropas de elite da 
Swatf, sofreram pesadas 
baixas nos combates ocorri
dos no sul de Angola em 
novembro e dezembro últi
mos, o que provocou uma 
rebelião aberta entre seus 
membros. 

O jornal The Namibian, 
editado em Windhoek, ca
pital da Namíbia, revelou 
que os soldados amotinados 
foram presos e levados para 
as penitenciárias em diver
sos pontos dessa ex-colônia 
alemã, ocupada ilegalmente 
pela África do Sul. Os bata
lhões 101 e 2'02 foram cria
dos secretamente em 1975, 
com a função de enfrentar 
guerrilheiros da Swapo, 
bem como realizar opera
ções clandestinas no sul de 
Angola. Em 1980, as duas 
unidades passaram a inte
grar a Swa:tf e foram coloca
das sob comando de oficiais 
brancos sul-africanos. 

O batalhão 101 é formado 
por aproximadamente mil 
homens recrutados na re
gião de Ovambo, no norte 
da Namíbia. Já o batalhão 

202 tem sua base na cidade 
de Rundu e é integrado por 
soldados residentes na re
gião de Okavango, a leste do 
pais. 

Segundo o jornal nami
biano citado, os amotinados 
foram levados para Angola 
através da fronteira da 
Zâmbia. Em território an
golano, eles deveriam se 
comportar como se fossem 
rebeldes da Unita, funcio
nando como tropa de apoio 
para unidades do exército 
sul-africano encarregadas 
de ataques com blindados e 
artilharia. Segundo o jornal 
inglês lndependent, a Swatf 
tem um efetivo de 23 mil 
homens e, nos recentes 
combates na província do 
Cuando-Cubango, no sul de 
Angola, os soldados negros 
mobilizados pela África do 
Sul foram lançados nas 
ações mais perigosas. 

Além dos batalhões 101 e 
202 da Swatf, também esti
veram envolvidos nos últi
mos combates em Angola 
soldados brancos sul-africa
nos integrantes dos bata
lhões 61 e 62 da Força de 
Defesa da África do Sul 
(SADF), comandados por 
um oficial branco de origem 
portuguesa. No conjunto, 
tanto a SADF como a Swatf 
mobilizaram um total de 
aproximadamente três mil 
homens. O capitão Sebas
tião de Almeida - capturado 
em Cuando Cubango por 
forças angolanas - que foi 
treinado no Marrocos e de
pois levado pelos sul-africa
nos para a base militar de 
Kamina, no sul do Zaire, re
velou que o presidente da 
África do Sul, P.W. Botha, já 
esteve três vezes dentro de 
território angolano entre 
1981 e 1983, antes de sua vi
sita à frente de guerra em 
novembro último. 

Uganda 

O DILEMA DE 
MUSEVENI 

D As esperanças surgidas 
há dois anos a respeito 

de uma solução para os 
quase 30 anos de conflitos 
internos em Uganda estão 
virtualmente sepultadas com 
o agravamento dos comba
tes entre as forças do gover
no e pelo menos seis grupos 
guerrilheros. Ao assumir o 
poder em 1985, Yoweri Mu
seveni começou a colocar 
em prática um programa 
nacionalista de reconstrução 
nacional, que tinha como 
base o restabelecimento de 
administrações regionais e 
municipais. Foi a alternativa 
encontrada para tentar dar 
um mínimo de organização 
a um país que, desde a sua 
independência em 1960, vi
veu permanentemente em 
estado de guerra civil. 

A esperança de uma 
normalização naufragou a 
partir do momento em que 
grupos rebeldes dissidentes 
começaram a atacar aldeias 
e guarnições do exército em 
regiões afastadas, implan
tando o pânico entre os 
camponeses. Museveni não 
teve tempo de reestruturar o 
novo exército do país, cha
mado de National Resistance 
Army (NRA), e com o agra
vamento dos combates a 
partir de outubro do ano 
passado, a disciplina entre 
os soldados do governo foi 
seriamente abalada. 

O governo passou a ter 
que enfrentar simultanea
mente seis grupos armados 
atuando no norte, centro, 
leste e oeste do país. Apenas 
na região sul, a situação ain
da é mais ou menos tran
quila. O maior grupo rebel
de é o Uganda People's De-

Yoweri Museveni 

mocratic Army (UPDA), lide
rado pelo ex-primeiro-mi
nistro Otema Allimadi, liga
do ao também ex-presi
dente Milton Obote (derru
bado por Museveni em 
1985). O UPDA atua em al
gumas áreas do país, em 
conjunto com o Uganda Na
flonal Front (UNF), liderado 
pelo ex-ministro do Interior, 
William Ornaria, que diz ter 
sob seu comando cerca de 
cinco mil homens armados. 

Outro ex-ministro de 
Obote, Peter Otai, chefia 
o Uganrla People's Front, cujo 
comando está em Londres e 
Nairóbi (Quênia) e atua na 
região oriental do país. Ou
tros grupos dissidentes que 
também têm guerrilheiros 
são: o Federal Democraftc 
Movement (Fedemo), res
ponsável por alguns atos 
terroristas em Kampala, a 
capital do país; e o Uganda 
Freedom Movement (UFM), 
liderado de Londres por 
Francis Bwengye. O mais 
controvertido grupo rebelde 
de oposição a Museveni é o 
chamado Holy Spirit Batallion 
(Batalhão do Espírito Santo), 
chefiado por Alice Lakwena, 
uma ex-garçonete da cidade 
de Gulu, no norte de Ugan
da. Alice era militante da 
UPDA mas depois resolveu 
criar o seu próprio grupo 
armado, usando seu prestí
gio como curandeira. 



Compartilhar a alegria 

Queremos compartilhar nossa 
alegria com todos os oue tornam 
possível a publicação dessa revista. 
Somos um grupo de jovens que faz 
mímica como forma de assum,r um 
compromisso perante a sociedade. 
Por isso, fomos às ruas para fazer 
uma representação CUJO tema é a 
infância. Com cartazes, denuncia
mos a situação atual da criança no 
mundo. 

Queríamos agradecer-lhes pro
fundamente, porque quase todos os 
dados e informações que usamos 

foram tiradas de terceiro mundo n<: 
99, 'Infância: O futuro comprome
tido··. 

A idéia de fazer e~sa represen
tação mímica surgiu em consequf>n
cia do trabalho de vocês. como uma 
pequena contribuição àcom.11daci?. 

Calar também é uma forma de 
cumpliadade e nós não queremos 
ser cumplices, assim corno I-octs 
também não. 

Grupo Mimoarte 
Colegio Notre Dame 
Maroiias 
Montevidéu - Uruguai 

Estatizacão vs. 
privatização 

Como uma febre contagiosa, 
agora estamos na onda da privati
zação. Fala-se das vantagens de 
privatizar empresas estatais tanto na 
Argentina, Uruguai e Brasil como no 
Chile e no Eouador. E quando 
acontece uma coIsD desse tipo, tão 
"orquestrado'; me soa como um si
no pré-fabncado muito longe de 
nossas fronteiras. 

Não me parece lógico que o 
Estado - pnncioalmente em nossos 
países debilitados pela dívida e pe
los séculos de desmandos econô
micos - assuma empresas falidas. 

Crianças palestinas: manter viva a esperança 

NessP caso, ninguém está a favor 
desse tipo de estatização, que qua
se sempre é uma etapa intermediá
na. porque, em geral, depois da si
tuação econômico-fmance1ra sa
neada. o Estado a devolve aos seus 
ex-donos. Mas, privatizar o melhor 
de no..~as empresas estatais, o 
melhor prato de nossa mesa eco
nômica, por que deveríamos estar 
de acordo com isso? Isso s1gn,ficana 
entreoar nosso poder de control,1r 
nossa própr,a potenc1al1dade. Abdi
car de nossa soberania. 

Achamos necessáno publtcar 
em terceiro mundo um artigo que 
esclarecesse essas verdades. 

Verónica E. Montana 
Córdoba - Rep. Argentina 

O arlvogarlo rlo diaho 

É gratificante ver que, finalmen
te, uma revista levanta a bandetra 
dos países emergentes, assume 
como seus os pontos de vista das 
nações subdesenvolvidas. E toma 
como um postulado a necessidade 
de um sistema econômico alternati
vo, a nível mundial. Mas, como para 
elogiar a revista, já há muitos leito
res (sempre começo a leitura pela 

seção de cartas), eu prefiro passar 
por cima dos elogios e aprofundar 
um asoecto que considero o único 
cnt1cdvel em relação à proposta 
ed1ton, I de vocês: às vezes, falta 
mostrar o lado negativo do T erce,ro 
Mundo. 

Há artigos que caem no erro de 
serem pouco crfl1cos, por causa de 
sua defesa intransigente do direito 
do Terceiro Mundo ao desenvolvi
mento e a criar o seu próprio desti
no. Muitas vezes, mesmo os melho
res governos do T erce,ro Mundo 
podem ser cnticados. É lógico que, 
na grande imprensa, nos meios de 
comunicação de massas, só se 
abrem espaços para esse lado ne
gativo ou para as reflexões crfl1cas. 
Por isso, terceiro mundo pode se 
sent,r tentada a compensar essa 
atitude, mostrando "a outra face da 
moeda" Bom, isso é verdade, mas 
existem crll1cas que vêm de dentro -
que podem ou não coincidir com ,is 
cr,1icas feitas de fora -, que bem 
mereceriam um esp::iço maior nas 
páginas da revista. 

terceiro mundo tem que ser 
algo assim como "o advogado do 
diabo", o "grilo na consciência" do 
Terce,ro Mundo, mostrando que na 
batalha pelo desenvolvimento, .oelo 
fim da dependéncia, também se 
cometem injustiças e equívocos. 

Nahid Aslanbeigui 
Cidadão do Terceiro Mundo 
Nova Orteans - EU A 

O retrato dos campos de refugiados 

Como judeu, me tocou muito o conteúdo do artigo "Sempre há uma primave
ra", em terceiro mundo n9 105, sobre o escritor israelense David Gross
man. Por um lado, o próprio fato de o livro ter sido escr,to por Grossman, ci
tado no artigo, me pareceu gratificante, porque mostra que em Israel airJda 
existem homens de mentalidade cn11ca e de sensib1/1dade para debater, sem 
preconceitos, o assunto da convivência entre palestinos e judeus e para 
abordar os desafios que a atual situação nos coloca. 

Por outro lado, é uma /1ção, para nós, adultos, a atitude dessas crianças 
palestinas, que, cnados numa situação tão dramáltca, sonham com uma pá
tria que nunca conheceram. De nada serve a polllica do avestruz. No 
Oriente Médio, há um problema a resolver, o do Estado palestino indepen
dente. Os dirigentes isra19/enses, a comunidade internacional e os lideres 
palestinos terão que encontrar uma forma de tornar realidade essa pátria, 
que não é apenas aquela com que sonham as crianças entrevistadas por 
Grossman, como também a vontade dos homens que, por volta do final da 

Segunda Gueffa Mundial, permitiram a criação do Estado de Israel, mas es
tipulando, ao mesmo tempo, que também seria proclamado oEslacbpalesino. 

Shlomo Weltman - Buenos Aires, Argentina. 
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Repensar o Terceiro Mundo 

A revista, pam mim, f! 1mpres

cmdível, porque me aj11da a repen

sar o Tercetro Mundo. 

M.B. Macedo 
Porto Alegre (R S) - Brasil 

A crise da esquerda 

Como os ventos de autocn11ca 

nos vêm da glasnost e da peres
troika, acho que ê hom da revista 

abordar o tema da cr,se ria esauer
da latmo-amencana, ou o reverso 
do problema, o fortalec,mento do /1-
bernlismo e - por que nllo reconhe

cer? - também da direita Não ê em 

v!lo que em nosso conttnente o au
c,e rio movimento popular tl!ve como 

resposta h1stónca os golpes de Es· 
tado, repressão, desarticulação dos 
partidos de esquerda e do movi

mento smd1cal. Estamos pagando 
as consequências do auge repressi

vo das úlbmas décadas com JOVens 
cêt,cos, "apolt11cos", homens e mu

lheres m;iduros frusa-ados poltltca
mente e uma geração mais velha 

que conbnua como testemunha pr,-

111/eg1ada de um século de altos-e· 

baixos na luta popular 

A esquerda tem que part,r da 

aceitação de sua fraqueza, de sua 
falta de implantação nas camadas 
mais populares, seus desvios inte

lectualó1des, para transformar suas 

carências em força nova, vital, que 
mutla falta faz para que renasçam os 
frutos da herança libertária das ho

ras glonosas da Aménca Lahna. 

José Eduardo Jiménez 
Callejo 
Caracas - Venezuela 

Receptividade 

Na minha opinião, o vosso me
retfss1mo trabalho veio a ser um ca
talisador propicio para a matundade 
dos povos em luta pela paz e liber-

d,1de, na conduçáo dos seus dest1· 
nos, a caminho do dP,:;envolv1men

to. Como tal. terceiro mundo 
grangeou um;i espPCIRI recepllv1da
de nos países subdesenvolvidos. 

Paulo Mway 
Luanda 
Angola 

Movimento sindical 

Venho parabemzá-los por Mo 
sêr,a e 1mport..1nte revista Gostana 
de ver publicado assunto relativo 
ao movimento sindical em vános 

prifses. 
Brasileira C. Lopes 
Curitiba (PR) 
Brasil 

Gorbachev-Reaga n: 
o que esperar dos acordos? 

Artigos analítiros 

Gostana de parabeniZar ter
ceiro mundo pela sua importante 
contr1hu1çáo como fonte alternativa 
de 1nformaÇÕP."i sobre a problemáti

ca dos p;iíse,:; subdP.senvolvidos. 

D1ficilmPnte vamos encontrar na 
chamada "grandP. imprensa" maté

nas sobre a situação atual em Bur
k,na Fa,:;o ou mesmo sobre a nossa 
vizinha Gu,ana. A recente tensão 

pré-/Jéltca entre a Venezuela e a 
Colómlm tnr,a pass;ido incógntta 

para mim, se eu não ltvesse ltdo a 
nob'cia "Per,gosa disputa fronte1ri· 

ça ', publicada no n~ 104 de ter
ceiro mundo. 

Por outro lado, sinto falta de re
portagens ma,s anal11icas que colo
quem em discussão temas relevan
tes para o entendimento do comple

xo quadro internac,onal. Que tal, re

flexões sobre as perspP.ct1vas de 
integraçáo latino-amencana, a ONU 
e o O,re1t> tnternac,onal, a po/11,ca 

externa brasileira? Será fuglf do,:; 
obJebvos 1ntc1a1s da revista? Aae

d1to que quantos mais possam se 
enr,quecer com o debate a nfvel 

acadêmteo, tanto melhor será a luta 
de todos nós em defesa dos interes-

Os europeus, os latino-amencanos e o mundo em geral se pronunciaram 

em favor dos acordos de limitação de mísseis, firmados em Washington por 
Reagan e Gorbachev. Na URSS, depo,s de algumas críticas, comemorou-se 
com emoção o pr,meiro passo em dlfeção ao desarmamento, tão preconiza

do pelos mov,mentos pacifistas, mas que parecia distante e inalcançável. 
Reagan deve ter sentido que a História ia Julgá-to com r,gor implacável e 

que ele nada de1xana como legado à postendade nos seus oito anos de 
mandato, a náo ser a queda das condições de vida dos seus compatriotas, o 

enfraquecimento da economia mundial, o aguçamento das tensões t>êlicas 

em v/Jrios pontos do planeta e um especial cm1smo para com a América Lati

na, com destaque para os casos de Grnnada e Nicaflfgua. 
Quanto a Gorbachev, é coerente com a sua bat,1/ha inlf>ma pela renova

ç;fo da pesada estrutura do PC e peta modernização da economia socialista, 

ao querer evitar a corrida armamenltsta a fim de liberar recursos para metas 

mais afins com essa colocação. 
Tomara que, agora que Jil foi dado esse onmetro passo, possamos ver 

os cap1'1ulos seguintes fortalecendo o caminho traçado. Mas não deixa de ser 
humano o pouco de ceticismo em relação à velocidade das mudanças. Afi

nal de contas, ontem Reagan chamava a URSS de "impéno do mal". 

Mariana Rodriguez Carnero 
Lima - Peru 

ses dos pafses do Tercetro Mundo. 
Não se trata, ohv1amente, de se 
aprofundar sobremanelfa na essên

cia de cada problema, mas sim de 
estimular o pensamento construtivo 

na busca de soluções. Abnro espa

ço para a formulação teórica ê abrir 

o caminho para viabilizar no futuro o 
que o atual condicionamento históri

co náo permite. 

Burkina Faso 

Sou estudante do Departamento 

de Relações Internacionais da Uni
versidade de Bras11ia e coloco-me à 
d1spos1ção de todos aqueles mte
ressados em obter maiores esclare

cimentos quanto ao funcionamento 
do curso, currículo, tempo de 

duração etc. 
Eugênio Vargas Garcia 
Brasllia (DF) - Brasil 

Reagan-G orbachev 
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CISJORDÂNIA - GAZA 

Nada será como antes 
A rebelião nos territórios ocupados e a brutalidade da repressão das autoridades israelenses tornam 

mais urgente que nunca a negociação internacional sobre o futuro da questão palestina 

lotos Reutcr 

Jovens palestinos jogam pedras contra as patrulhas militares israelenses: a resistência da #geração da ocupação" 

N 
Beatriz Bissio 

ão posso morrer sem voltar a 
Haifa e ver a casa em que nasci". 
Essa frase, dita com lágrimas 
nos olhos por Lamia - uma se
nhora idosa, que vive com sua 
filha e netos no campo de refu

giados de Burj-el-Barajne, em Beirute -
ao lhe perguntarmos sobre o maior de
sejo de sua vida, resume o drama pa
lestino: todo um povo condenado ao 
desterro ou a viver sem identidade sob 
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o jugo militar de Israel, vendo sua cul
tura, seu mundo, suas casas ancestrais 
serem confiscados. 

A maioria das crianças e jovens pa
lestinos de hoje não nasceu em sua pá
tria mas no exílio, como os netos de 
Lamia, ou nos territórios ocupados por 
Israel. No entanto, quase todos os que 
morrem diariamente, baleados nos 
confrontos com as forças de ocupação, 
são menores de 20 anos; nasceram de
pois de1l967, ano em que Israel ocupou 
militarmente a Cisjordânia e a Faixa de 
Gaza, na Guerra dos Seis Dias. Alguns 
meios de comunicação já os chamam de 

"a geração da ocupação". 
Para justificar a implantação do Es

tado judeu em um território já ocupado 
por milhões de palestinos, alguns diri
gentes israelenses chegaram a afirmar 
que a solução era uma questão de pa
ciência, pois o problema chegaria ao fim 
com a morte da geração expulsa de 
suas terras em 1948 (ano em que foi 
criado o Estado de Israel). Equivoca
ram-se. 

"Atiramos pedras neles porque não 
temos armas", disse Kassam, de 18 
anos, ao explicar a razão pela qual arris
ca sua vida, enfrentando desarmado as 
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patrulhas israelenses. Kassam nasceu 
no campo de refugiados de Jebalya, em 
Gaza, mas seu pai já o levou várias ve
zes, junto com seus irmãos, ao alto de 
um morro, em Israel, pa ra mostrar-lhes 
o lugar em que ficava a aldeia onde ele 
nasceu e sua família viveu durante gera
ções, até ser arrasada pelas autoridades 
israelenses que já destruíram, e literal
mente apagaram do mapa, mais de mil 
antigos povoados palestinos. 

Miséria e esquecimento 

Situada entre Israel e Egito, a Faixa 
de Gaza é atualmente um dos territórios 
de maior densidade populacional do 
mundo. Com apenas 365km2

, ali vivem 
630 mil palestinos - dos quais 465 mil 
são refugiados - e 2.500 colonos judeus. 
À população palestina original de Gaza 
se somou, a partir de 1948, um impor
tante contingente expulso da área da 
antiga Palestina, na qual foi constituído 
o Estado de Israel. (Com a partilha da 
Palestina, Gaza passou a depender ad
ministrativamente do Egito, enquanto a 
CisJordânia ficou subordinada à Jordâ
nia.) Essa imigração forçada e a elevada 
taxa de natalidade, que se mantém des
de então, explicam a altíssima densida
de demográfica atual da Faixa de Gaza, 
uma "concentração de pobreza e misé
ria", como já foi dito. 

Desde a ocupação militar em 1967, 
Gaza e Cisjordânia se tornaram uma 
fonte de mão-de-obra barata para Is
rael. Dados da Agência das Nações Uni
das para o Apoio e a Assistência aos 
Refugiados Palestinos (UNRWA) indi
cam que mais de 60 mil pessoas resi
dentes em Gaza vão todos os dias tra
balhar em Israel, principalmente na in
dústria da construção civil e na agricul
tura. No caso da Cisjordânia, os dados 
oficiais estimam em 30% da população 
o número de assalariados que traba
lham em Israel, mas fontes extra-ofi
ciais calculam essa cifra em 50%. (A po
pulação palestina dos territórios ocupa
dos está estimada em um milhão e 400 
mil habitantes.) 

A fuga na religião 

A marginalização e a falta de pers
pectivas políticas nos territórios ocupa
dos propiciaram o crescimento do fun
damentalismo islâmico, uma versão fa -
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Israel proibiu a entrada de alimentos, medicamentos e carros-pipas nos campos de refugiados 

nática da religiosidade muçulmana, que 
ganhou nova força depois da implanta
ção do regime liderado pelo aiatolá 
Komeini, no Irã, em 1979. 

As autoridades militares israelenses 
perceberam a mudança. Porém, imagi 
nando que o choque que ocorreria com 
os palestinos que pregavam um nacio
nalismo secu lar dividiria e enfraqueceria 
a resistência à ocupação, chegaram in
clusive a fomentar essa involução reli
giosa. Mas, não só não ocorreu o que 
pensavam, como também as manifesta
tões mais violentas de inconformismo 
com a ocupação, dos últimos tempos, 
foram protagonizadas em grande parte 
pelos seguidores do fundamentalismo. 
Israel tentou reagir, mas já era tarde. A 
Universidade Islâmica de Gaza foi ocu
pada militarmente, numerosos líderes 
religiosos foram deportados, militantes 
muçulmanos foram presos. Mas essa 
perseguição só fez acirrar os ânimos. 

"Em junho de 1987, seis muçulma
nos fundamentalistas escaparam da pri
são. Um deles foi recapturado em 1!! de 
outubro por uma patrulha militar e foi 
assassinado junto com os dois palesti
nos que o acompanhavam. A versão 
oficial foi que os três foram mortos 
'quando tentavam escapar'. Mas uma 
investigação minuciosa, realizada por 
jornalistas israelenses, mostrou as con
tradições do governo e levantou a sus-

peita de que foram assassinados a san
gue frio", assinala a publicação The 
Other Israel, editada em Telavive por 
grupos que defendem a negociação 
com a OLP e a proclamação de um Es
tado palestino independente. 

Outros "incidentes" parecidos acon
teceram logo depois. Um dos que dei
xaram a população de Gaza mais indig
nada foi o que ocorreu entre colonos 
judeus e adolescentes palestinas da es
cola para meninas de Dir-el-Balah, no 
sul da Faixa de Gaza. No dia 8 de no
vembro, colonos armados reprimiram 
uma manifestação de alunas do colégio, 
assassinando a tiros lntisar ai-Atar, de 
17 anos. Toda a influência do lobby dos 
colonos judeus foi usada e as investiga
ções do crime foram suspensas. 

Esses choques foram tornando pesa
do o clima em Gaza e terminaram che
gando ao conhecimento da população 
da Cisjordânia, onde arbitrariedades e 
abusos parecidos também são o pão
de-cada-dia da população civil palesti
na. A conotação racista foi, inclusive, 
objeto de discussão na sociedade israe
lense e chegou a ser citada nos debates 
do Knesset (Parlamento israelense). 

"Em outros lugares do mundo existe 
discriminação, repressão, há desempre
go. Mas, ao contrá rio do que ocorre 
aqui, se podem disputar eleições e, a 
médio prazo, mudar a situação vigente. 
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Duas mulheres palestinas fazem o ·v· da vitória num dos piores d ias da repressão israelense 

Aqui, não Estamos sob ocupação 
militar, os nossos d reitos civis não são 
reconhecidos não podemos traçar nos
sos próprios planos de desenvolvimen
to. Não podemos escolher nossas auto
ridades". Bassan Shaaka - que nos fez 
essa afirmação - foi eleito prefeito da 
cidade de Nablus, na Cisjordânia, antes 
que as autoridades de ocupação deci
dissem acabar com qualquer vestigio de 
democracia nos territórios árabes, im
pondo o toque de recolher e designan
do arbitrariamente interventores mili
tares israelenses para cada um dos 
postos administrativos, que antes eram 
exercidos pelos palestinos. Shaaka per
deu as duas pernas em um atentado 
realizado pelos serviços secretos de Is
rael, no mesmo estilo do que matou um 
outro prefeito e feriu um terceiro . (ver 
terceiro mundo n 9 69, "Cisjordânia-Gaza: 
resistir por todos os meios"). 

A gota d'água 

Toda essa situação acabou criando o 
caldo de cultura para as manifestações 
maciças, que começaram nos últimos 
meses do ano passado e continuam até 
hoje, deixando um saldo de centenas de 
mortos e feridos. A gota que fez o copo 
transbordar foi um episódio confuso, no 
qual vários trabalhadores palestinos 
foram atropelados por um veículo mili
tar na Faixa de Gaza. Em sinal de pro
testo, o comércio fechou as portas e a 
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C,sjordánia e Gaza: podenam constilutr a base 

tenitorial do futuro Estado palestmo 

população árabe saiu às ruas para mos
trar sua indignação, gerando-se as pri
meiras manifestações da rebel ião 

Em 29 de novembro, proclamado Dia 
Internacional de Solidariedade para 
com o Povo Palestino, vários quilóme
tros da estrada que liga Telavive a Jeru
salém foram bloqueados por uma ma
nifestação de israelenses dos movi
mentos pacifistas e militantes palesti
nos, que gritavam em coro a palavra
de-ordem "Israel e Palestina : dois Esta 
dos para dois povos". 

Naqueles dias, no entanto, uma pes
quisa de opinião divulgada em Israel 
mostrava que 60% da população apoia -

vam uma política de linha dura para os 
territórios ocupados. Alguns fatos pos 
teriores indicam que esse sentimento foi 
mudando, à medida que na rebelião da 
Cisjordânia e Gaza aumentava a partici
pação de jovens, mulheres e até crian
ças, com proporcional aumento do nú
mero de mortos e feridos. Assim como 
o restante da opinião pública mundial, a 
sociedade israelense também sofreu um 
impacto, ao constatar que a populaçao 
palestina não arrefeceu em sua mobili
zação, apesar da repressão extrema 
adotada por Israel. 

A insensibilidade do governo diante 
das exortações da comunidade interna
cional, no sentido de respeitar os direi
tos humanos da populaçao palestina e a 
censura do Conselho de Segurança da 
ONU, que, pela primeira vez desde a 
guerra do Líbano, não foi vetada pelos 
Estados Unidos, foram outros fatores 
que a sociedade israelense passou a 
considerar, para elaborar sua interpre
tação dos fatos. 

Mas houve um aspecto do problema, 
que parece ter sido decisivo para ajudar 
a forjar uma nova visão da questão pa
lestina, dentro e fora de Israel. Apesar 
de todos os esforços do governo em 
minimizar os alcances da rebelião e em 
dificultar o trabalho dos corresponden
tes e enviados especiais estrangeiros e 
nacionais, os meios de comunicação 
mostraram, em toda sua crueza, a re
pressão israelense: jovens desarmados 
foram brutalmente espancados; crianças 
tiveram as mãos quebracias, para não 
poderem continuar atirando pedras; o 
uso de armas de precisão, como a Be
retta 22, que foi responsável pelo gran
de número de mortos - apesar de Israel 
insistir em dizer que a ordem era de não 
atirar para matar; um jovem (Mohamad 
Affana, 20 anos) usado como escudo 
humano, amarrado na parte dianteira 
de um veículo militar israelense, em 
meio a uma chuva de pedras dos mani
festantes - resultando em fraturas no 
crâneo e no tórax; mulheres sendo em
purradas e uma delas, grávida, morta 
por asfixia, devido ao uso de um pode
rosíssimo gás lacrimogêneo. Enfim, ce
nas que não se vêem nos meios de co
municação, nem mesmo no regime re
pressivo de Pinochet, no Chile, ou na 
ditadura da Coréia do Sul. 

As imagens falaram por si mesmas. 
Uma rebelião popular como a que esta-
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va se desenvolvendo em todos os can
tos dos territórios ocupados dificilmente 
podia ser apresentada ao muncio como 
obra de "terroristas". Ainda mais: os 
meios de comunicação europeus come
çaram a especular sobre a irrupção de 
uma nova geraçao de líderes palestinos, 
surgida no calor da resistência nos ter
ritórios ocupados, que, inclusive, nao se 
sentina necessariamente subordinada 
às diretrizes da OLP. Yasser Arafat e sua 
linha moderada - como é apresentada 
pela mídia ocidental teriam sido su 
perados, segundo essas versões, pela 
combat1v1dade da população da Cisjor 
dânia e de Gaza. 

Não é bem assim. Pessoalmente, pu 
demos constatar que o apoio e a identi
ficação com a OLP e seu dirigente má 
ximo, Abu Ammar - como Arafat é co
nhecido no Mundo Árabe -, é algo in
trinsecamente ligado, na população dos 
territórios ocupados, ao sentimento na
cionalista e à resistência. E a versão 
apresentada pelo meios ocidentais não 
passava de um desejo de minimizar 
a importância da Organização para a Li
bertação da Palestina na luta de massas 
da Cisjordânia e Gaza, onde qualquer 
símbolo da OLP, a própria palavra Pa
lestina e até as cores da bandeira nacio
nal estão pro1b1dos e sua simples evoca
ção é justificativa suficiente para botar 
na cadeia - com os maus-tratos conse
quentes - a pessoa que os cite. 

Pela primeira vez nos 40 anos de sua 
cnaçao, Israel começava a perder a ba 
talha no campo em que sempre teve tu; 
do a seu favor: os meios de comunica
ção Mesmo os porta-vozes dos aliados 
incondicionais do governo israelense no 
cenario internacional se dobraram 
diante da força da ev1dênc1a. Israel co
meçou a ficar isolado. 

.E a sociedade civil israelense, que, de 
alguma forma, ainda vivia o impacto e a 
crise de consciência criada pela contro
vertida invasão ao Líbano, passou a es
tar submetida a um outro desafio: a 
constatação de que, nos territórios ocu
pados, o povo palestino rebelado está 
disposto a fazer respeitar seus direitos e 
que éHguma solução deve ser apresen
tada às suas reivindicações. 

A 31 de dezembro passado, uma or
ganização de soldados israelenses, que 
se autodenomina de "Há um limite", 
publicou um pedido com 161 assinatu
ras de reservistas e 28 de oficiais, afir -
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mando que nunca mais aceitariam ser
vir nos territórios ocupados. Outros ca
sos semelhantes ocorreram nos meses 
seguintes, quando, pouco a pouco, se 
foi fortalecendo no exército israelense o 
repúdio ao papel de polícia repressora 
dos civis palestinos. 

A 23 de janeiro último - um sábado, 
dia de descanso semanal da comunida
de judaica-, nas ruas de Telavive, mais 
de 50 mil manifestantes convocados 
pelo movimento "Paz Agora", surgido 
depois da invasão ao Líbano, protesta
ram contra a continuidade da ocupação 
ilegal dos territórios árabes e contra a 
repressão adotada para conter a rebe
lião. Tratava-se da mais importante 
manifestação desde a guerra do Líbano. 
O tema do futuro da causa palestina, 
que está intimamente ligado ao próprio 
futuro e estabilidade do Estado de Is-

de aberta dos palestinos que vivem em 
Israel e que têm cidadania israelense 
(embora não gozem de todos os direitos 
civis dos israelenses judeus). 

A atitude, tradicionalmente cautelo
sa, dos palestinos de Israel mudou com 
a decisão de realizar, no final de dezem
bro passado, um dia de greve geral, em 
apoio e solidariedade aos compatriotas 
da Cisjordânia e Gaza. 

Fontes palestinas, naquela altura, já 
falavam em mais de 2.500 detidos, 50 
assassinados e várias centenas de feridos. 

A adesão à greve geral foi maciça. Na 
cidade portuária de Haifa, dez mil dos 
12 mil trabalhadores palestinos aí resi
dentes não se apresentaram ao traba
lho. No caso dos 140 mil palestinos dos 
territórios ocupados que trabalham em 
Israel, a paralisação foi total. "Não me 
lembro de nada parecido", comentou 

Shimon Peres (esq.) e Yitzhak Shamir(dir.): sem respostas 

rael, tornava a ser colocado com todo 
vigor. E, em particular, o destino dos 
territórios ocupados, sobre o qual o go
verno de coalizão do Likud e do Partido 
Trabalhista nunca chegou a um acordo. 

Enquanto o Likud, do primeiro-mi
nistro Yitzhak Shamir, sempre esteve 
tentado a anexar definitivamente a Cis
jordânia e Gaza - só não o fazendo por 
falta de força politica -, o trabalhismo 
do chanceler Shimon Peres manteve 
uma posição ambígua que, na prãtica, 
levou ao imobilismo e não lhe rendeu 
politicamente os resultados que esperava. 

A adesão dos palestinos de Israel 

Uma mudança qualitativa no decor
rer dos fatos aconteceu, quando a rebe
lião da população dos territórios ocupa
dos passou a contar com a solidarieda-

um oficial israelense a um correspon
dente estrangeiro. Praticamente todos 
os setores da economia de Israel se vi
ram afetados pela greve. Pela primeira 
vez, ficava claro o peso decisivo da 
mão-de -obra palestina na economia de 
Israel. E, com isso, o poder de pressão 
dessa comunidade, em particular a par 
tir daquele momento, em que surgia 
uma coordenação política visível entre 
os palestinos de Israel e os da Cisjordâ
nia e Gaza. O Jerusa/em Post, um dos 
diários mais importantes do país, quali
ficou a greve geral maciça de "a pri
meira etapa da insubordinação civil". 

Um ano difícil 

A essa altura dos acontecimentos, a 
comunidade mundial já compreendeu o 
que o governo israelense se nega a ad-
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Parlamentares brasileiros 
visitam campos de refugiados 

D Delegação parlamentar brasileira, integrada por senadores e deputados, 
esteve uma semana na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, no final de Janeiro 

passado, a convite da Associação de Jornalistas Palestinos. Na volta ao Brasil, 
a comissão elaborou um relatório sobre o que viu nas áreas visitadas, enca
minhando o documento ao presidente da Assembléia Nacional Constituinte, 
deputado Ulysses Guimarães, e ao presidente da República, José Sarney. 

A conclusão dos parlamentares brasileiros é de que a paz depende da rea
lização de uma conferência, da qual participem Israel e os palestinos, estes 
representados pela Organização de Libertação da Palestina-OLP. 

A delegação brasileira foi formada pelos senadores Maunc10 Correa (PDT
DF) e Nelson Wedekin (PMDB -SC), e os deputados Amaury Muller (PDT-RS), 
Osvaldo Sobrinho (PMDB-MT), Lysãneas Maciel (PDT-RJ), Rose de Freitas 
(PMDB-ES), Victor Buaiz (PT-ES), Edm1lson Valentin (PCdoB-RJ), Domingos 
Leonelli (PMDB-BA), Augusto de Carvalho (PCB-DF), Bete Azize (PSB-AM), e 
Raquel Capiberibe (PMDB-AP), além do ex-deputado e atual secretá no da Li
ga Parlamentar Arabe-Brasileira, Airton Soares. 

"O gueto de Varsóvia está se repetindo - lamenta o deputado Amaury 
Müller (PDT-RS). O que nós vimos foram verdadeiros campos de concentra
ção: guetos cercados por muros e telas, uma população ilhada, sob controle 
rigorosamente militar." 

Existem 29 campos de refugiados, segundo o relato dos parlamentares, 
com uma população calculada em 450 mil pessoas, não incluindo as crianças. 

Os parlamentares reconhecem que não chegaram a ser molestados pelo 
governo de Israel, mas tiveram o acesso 1mped1do a alguns dos campos de 
refugiados. Quanto às afirmações do ministro-.da Defesa israelense, Isaac Ra
bm, de que os senadores e deputados deveriam preocupar-se com as favelas 
cariocas e paulistas, e não com a precariedade das condições de vida dos pa
lestinos, Amaury Muller considerou que Rabin não atingiu o grupo parla
mentar, mas o próprio Brasil: 

"Fomos a convite da Associação dos Jornalistas Palestinos. Não interferi
mos, de modo algum, na vida interna de Israel, e, dentro da linha diplomática 
brasileira de não-intervenção, defendemos a paz, a qual só chegará através 
de uma conferência, da qual participem Israel e Palestina, esta através da 
OLP, reconhecida pelo Brasil como legítima representante do povo palestino, 
cujo território está sob ocupação israelense", destaca o deputado gaúcho 

O deputado Lysâneas Maciel chama a atenção para o clima de terror, ob
servando que não há leis, nem regulamentos, o que deixa a população pales
tina inteiramente à mercê dos humores da autoridade militar do dia. Raquel 
Capiberibe assinala que pedradas. lançadas por crianças, servem de pretexto 
às forças militares israelenses para represálias contra a população. "Famílias 
chegam a ter o acesso à própria casa vedado" , testemunha a deputada ama 
paense, enquanto a amazonense Bete Azize relata que pessoas feridas são 
deixadas sem atendimento médico, porque as forças militares israelenses im
pedem a circulação das ambulâncias da própria ONU. 

"Presenciamos - conta Amaury Müller - soldados israelenses impedirem a 
passagem de seis caminhões a serviço da ONU, que levariam agasalhos e 
alimentos para a população palestina." 

O deputado conta, ainda, que as casas desejadas por cidadãos israelenses 
têm de ser imediatamente desocupadas pelos palestinos. Além disso, ainda 
nas zonas ocupadas, "os israelenses estão montando colônias, com casas be· 
líssimas, criando mais um elemento a dificultar a desocuppção da terra pales
tina. E tais ocupantes nem agricultores são. Outro tipo de discriminação afeta 
os salários: por um mesmo serviço, deve-se pagar o salário-mínimo de 150 
dólares para o palestino, e de 450 dólares para o israelense" , completa. 

Clóvis Sena 
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m1t1r Como resumia o ex chanceler 
austnaco Bru no Kre1sky, "a unica solu 
çao e o diálogo entre todas as partes 
interessadas" 

Por sua vez a OLP reafirmou a pos1 
ção que vinha sustentando desde ha ai 
gum tempo: aceita a resolução 242 da 
ONU se for reconhecido o direi to à 
existência de um Estado palestino inde
pendente. A resolução 242 das Nações 
Unidas exiçie a retirada de lsrnel a suas 
fronteiras de 1967 isto é, a retirada dos 
israelenses da Cis1ordânia e de Gaza. 
que poderiam vi r a ser a base territorial 
do futuro Estado palestino indepen 
dente. Ao acatar essa resolução, a OLP 
admite o direito de Israel a existir como 
naçao, dentro dos limites geográficos de 1948. 

E mborn a insurreição civil nos terri
tórios ocupac1os dificilmente vá arrefe
cer, não é provável que, no decorrer de 
1988, se assista a mudanças políticas 
significativas em relação ao problema 
palestino. Por um lado, porque se trata 
de um ano eleitoral nos Estados Unidos, 
fato que tende a dificultar a tomada de 
decisões de peso na esfera internacio
nal. E, por outro, porque em Israel tam
bém haverá eleições e o governo de 
coalizão atual, que não tomou nenhuma 
iniciativa até agora, segu rarl'ente não o 
fará, Já no final de sua gestão. 

Mas, sem dúvida, o problema pales 
tino será um dos temas que polarizarão 
a campanha eleitoral israelense, obri 
gando os candidatos a uma definição 
mais nítida que a de hoje. 

Em todo caso, pode-se esperar que a 
comunidade internacional assuma um 
papel mais ativo, em favor da realização 
de uma conferência internacional sobre 
o tema do Oriente Médio, que tenha 
como eixo a questão palestina e dê ini
cio a uma negociação, cujos atores prin 
cipais, em última instância, serão as 
autoridades israelenses e a OLP 

Num terreno tão cheio de incertezas, 
talvez a única coisa que esteja clara é 
que, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, 
nada será como antes. Quando o preço 
de uma rebelião popular chega a mais 
de meia centena de mortos e a tão ele
vado número de prisioneiros, feridos e 
deportados, é sinal de que foi superado 
o principal elemento de contenção do 
inconformisrro popular: o medo. Dai 
em diante, o caminho continua cheio de 
obstáculos, mas o estopim já está 
aceso. • 

• 
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SENEGAL 

Comecemos pela escola 
O presidente da Liga Africana rle Direitos Humanos, 

M?ustapha ~- ~e~k. ~stá convencido de que o respeito às 
liberdades md1v1dua1s deve ser ensinado desde criança 

Ruhi,t"'nn P,c~tott Garmn 

Na Africa do Sul, as liberdades individuais sofrem flagrantes violações 

A
s violações aos direitos humanos 
sao o pão-de-cada-dia na Amé
rica latina, África e Ásia. Com 

raras exceções, a resistência popular à 
opressão e à exploraçao, em rlefesa das 
liberdades individuais, do direito ao tra
balho digno e à justiça social, é reprimi
da por diferentes governos - alguns de 
origem ditatorial, outros constitucionais 
- com uma interpretação do conceito de 
democracia, onde o que conta são os as
pectos formais, como a divisão de po
deres e não o conteúdo social de um 
sistema de governo, que deve respeitar 
a vontade das maiorias e o direito das 
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minorias. 
À luz dessa realidade, surgiram nu

merosas instituições para a defesa dos 
direitos humanos e a denúncia rle suas 
violações. Muitos defensores das causas 
populares salvaram suas vidas graças a 
elas. No continente africano, existe a li
ga Africana dos Direitos Humanos 
(lADH), fundada por um arlvogado se
negalês, Moustapha Seck, o seu presi
dente. Trata-se de uma instituição inde
pendente dos governos e partidos poli· 
ticos, que tem feito contatos e realizado 
trabalhos conjuntos com instituições 
similares de outras regiões do Terceiro 

Dr. Seck: defender os direitos humanos 

Mundo, como o Congresso Bianual rlos 
Direitos Humanos, reali7ado na Costa 
Rica em 1984 e no Senegal em 1986, e 
que voltará a se reunir na Índia em 
1988. 

Moustapha M. Seck se formou na Fa
culdade de Direito de Paris. Foi o pri
meiro africano aceito na Escola de Altos 
Estudos Comerciais, mas confessa que 
"não estava preparado para desempe
nhar atividades econômicas", por isso 
preferiu estudar Direito. Terminada a 
universidade, em 1945, voltou a seu país 
e, em 1962, foi convidado a fazer parte 
do governo por Leopold Senghor. (O 
Senegal tornou -se independente da 
Franca, pacificamente, em 1960.) Ocu
pou os ministérios da Energia e do Pe
tróleo - função que o levou a visitar 
projetos na América latina, especial
mente no Brasil - foi prefeito da segun
da cidade do país, Saint Louis, e foi 
eleito presidente da Associação de Ad
vogados do Senegal. 

Durante este último período se con
venceu da necessidade de estenrter a 
associação dos advogados a todo o 
continente africano, "a melhor forma de 
cooperar na defesa rtos direitos huma
nos". Quando as diferentes associações 
nacionais de advogados se reuniram na 
Organização lnterafricana de Juristas 
(OIJ), Moustapha M. Seck foi eleito para 
ocupar a presidência, cargo que desem
penha até hoje. "Estamos vinculados 
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com as associações de advogados ára
bes, da América Lat ina etc.", explica. 

Com a experiência adquirida no de
sempenho dessa função, Seck chegou à 
conclusão de que "a preservação dos 
direitos humanos necessita de dois tipos 
de atividades: a promoção e a defesa 
deles". Por esse motivo, depois de ter 
fundado a Organização lnterafricana de 
Juristas, incentivou a criação da Liga 
Africana de Di reitos Humanos. A ela, 
compete a defesa e, à OIJ, a promoção 
dos direitos individuais. 

"No Senegal, que é um pais demo
crático, - afirma Seck - antes mesmo da 
independência, os ciireitos do cidadão 
antes sempre fo ram respeitados. Somos 
muito influenciados pelo estilo político 
europeu há três séculos. Isso nos tornou 
um país singular no contexto africano. 
Possivelmente, foi essa influência do 
meu país que fez com que eu me preo
cupasse com a situação dos direitos 
humanos em outras nações do conti
nente,em particularcomaÁfrica Austral." 

"Todo africano está comprometido 
com a luta na África Austral", afirma o 
presidente da Liga Africana dos Direitos 
Humanos. E explica que uma das ativi
dades desenvolvidas em favor do povo 
sul-africano foi, por exemplo, organizar 
um seminário para discutir o papel dos 
profissionais liberais na luta pela liber
tação. "É uma contribuição dos juristas 
à enorme tarefa que nossos compatrio
tas sul-africanos têm daqui para frente. 
Além do quê, toda vez que é necessário, 

Reuter 

Pérez Esqu ivel, Nobel da Paz 
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D. Hélder Camara, bispo de Recife: ausencia lamentada no congresso de Dacar 

convocamos organizações, como Ani
sita Internacional e outras, a intervirem 
em favor dos direitos humanos na Áfri
ca do Sul". 

"Mantemos contatos permanentes 
com advogados sul-africanos e com o 
povo em geral, tanto na África do Sul 
quanto na Namíbia. Nossa posição é a 
mesma com todos os povos que lutam 
por seus direitos". 

A igreja africana e os direitos humanos 

"Na América latina a defesa nos di
reitos humanos conta com uma grande 
colahoração da igreja e de muitos lei
gos. Na Africa é diferente", explica Seck. 
"A igreja, corno instituição, está fora 
dessa questão, ainda que, obviamente, 
existam sacernotes que são muito ati
vos. Mas, lamentavelmente, nem todos 
são Desmond Tutu. Existem muitos re-

ligiosos que são reacionários. Isso des
taca a importância do papel de Tutu, 
que muito admiramos". 

Seck enfati1ou que os vínculos com 
organizações similares do continente 
latino-americano começaram a se es
treitar a partir da realização, em Dakar, 
Senegal, em 1986, do 2!? Congresso 
Mundial de Direitos Humanos, organi-
1ado por ele. "Contamos com a partici
pação de Pére1 Esquivei, na Argentina, 
Roberto ne la Ossa, na Costa Rica, de 
representantes no Panamá e da Colôm
bia e lamentamos a ausência de uma 
das figuras mais respeitadas a nível 
mundial por sua grande experiência na 
nefesa dos direitos humanos, d. Hélder 
Câmara, que não pôde participar". 

Moustapha Seck, que devido ao seu 
frequente contato com juristas latino
americanos fala um pouco de espanhol, 
assinalou que atualmente está traba-

"Sou um internacionalista" 
D Sobre sua experiência no governo do ex-presidente Leopold Senghor, 

Moustapha M. Seck fala com carinho: "Senghor é um homem extraordiná
rio", afirma. "Me pediu que fizesse parte do seu governo e o fiz por minhas rela
ções pessoais com ele, por coincidir com seus ideais humanitários. Porém, nun
ca tive afinidade política com seu partido. Pelo contrário, pois antes de fazer 
parte do seu governo, eu já tinha fundado dois partidos de oposição", explica. 

Foram o Partido Senegalês de Solidariedade (organizado por Moustapha M. 
Seck em 1959) e o Mass Block Party (1961 ). "Talvez minha divergência com Sen
ghor não estivesse tanto nas idéias defendidas mas nos caminhos para concreti
zá-las, ou seja, no tipo de consenso que estávamos dispostos a admitir para as 
questões políticas. Hoje sou um internacionalista, enquanto Senghor sempre 
privilegiou a relação com a França". 

• 
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lhando "exclusivamente com a questão 
dos direitos humanos". No 2'2 Congres
so Mundial de Direitos Humanos ficou 
decidido que o terceiro encontro devia 
ser na Ásia. A Índia será a sua próxima 
sede, em 1988. 

"Na condição de organizador do 
congresso anterior, faço parte do comitê 
encarregado da preparação do próximo. 
É um grande desafio". Seck havia con
tado com o apoio da Costa Rica (sede 
do primeiro evento) para todo o traba
lho de organização do 2'2 Congresso, 
realizado no Senegal. 

Em Dakar, os congressistas começa
ram a discutir o "di reito ao desenvolvi
mento" - um tema "bem terceiro-mun
dista", lembra Seck - e o direito das 
"minorias". Na Índia, como em grande 
parte do continente asiático, o problema 
das minorias étnicas e religiosas tem 
um peso muito particular. Por isso, es
pera-se que haja um estudo mais pro
fundo de ambos os temas. 

"No congresso de Dakar também foi 
analisada a situação legal da mulher -
em particular nas zonas rurais -, a dis
criminação racial, os conflitos étnicos, a 
tortura, os direitos civis e políticos e o 
ensino dos direitos humanos. Esse tema 
mereceu uma resolução específica do 22 
Congresso, através da qual exortamos 
os governos a incluírem a cadeira de 
'Direitos Humanos' em todos os níveis 
de ensino - do primeiro grau à unive r
sidade - de modo a criar uma consciên
cia sobre a questão. Analisamos tam
bém a política dos meios de comunica
ção, tentando estudar a relação entre as 
violações aos direitos humanos, o papel 
dos mass media na sociedade moderna 
e o problema da inclusão dos direitos 
individuais no ensino." 

Atualmente Moustapha M. Seck está 
trabalhando na promoção de um con
curso de literatura sobre o tema dos 
direitos humanos. "Temos que juntar os 
fundos necessários", afirma. 

Outra tarefa na qual está empenhado 
é a criação de um Centro de Documen
tação sobre direitos humanos na África, 
continente no qual não existe nada or
ganizado em relação ao assunto. "Será, 
obviamente, criado no Senegal, o que 
de certa forma me permite supervisio
nar o seu funcionamento sem me des
viar das minhas atividades fundamen
tais". 

8.8. 
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O julgamento de Honduras 

O Pela primeira vez em seus 20 anos de existência, a Corte lnteramericana de 
Direitos Humanos (CIDH), com sede em San José da Costa Rica, julga um 

Estado da região pelo desaparecimento forçado de pessoas. Trata-se de Hon
duras, pafs acusado pela CIDH do desaparecimento de dois costarriquenhos e de 
dois hondurenhos. O governo de Honduras, através do advogado Ramón Pérez 
Zúliiga, que é um dos seus representantes no julgamento de San José, qualifi
cou de "audaciosa" a acusação judicial apresentada pela CIDH. Porém, aceitou 
comparecer ao julgamento para fazer sua defesa, "apesar de não terem sido 
apresentadas provas concretas e concludentes de nossa responsabilidade". 

As audiências públicas começaram no inicio de outubro do ano passado. Os 
desaparecidos são: Francisco Fairen e Yolanda Solfs (1981), costarriquenhos, e 
Manfredo Velãsquez e Saúl Godlnez, hondurenhos (desaparecidos em 1981 e 
1982, respectivamente). 

A primeira testemunha apresentada pela Comissão de Direitos Humanos foi o 
parlamentar suplente pelo Partido Hondurenho.de Inovação e Unidade e presi
dente do Comitê de Direitos Humanos da cidade de Cortez, Miguel Angel Pabón. 
A testemunha relatou vários casos de desaparecidos dos quais teve conheci
mento como presidente do Comitê 
de Direitos Humanos em seu estado, 
na sua maioria sindicalistas, líderes 
estudantis e dirigentes de organiza
ções populares. 

Outra testemunha foi um ex-sar
gento de um batalhão de informação 
das forças armadas, que revelou ter 
comandado o sequestro de mais de 
uma centena de pessoas, por ques
tões pollticas, entre 1981 e 11984. 

As testemunhas deixaram -a im
pressão de que, durante os primeiros 
anos dessa década, Honduras fez do desaparecimento de pessoas uma prática 
constante. Assessores da Comissão de Direitos Humanos manifestaram sua con
vicção de que a sentença, que deverã ser conhecida em janeiro, será condenató
ria. Apesar disso, organizações de direitos humanos hondurenhas denunciaram 
que a violência contra associações profissionais, longe de diminuir, aumenta pe
rigosamente. 

Em 7 de outubro do ano passado, as forças armadas hondurenhas ánuncia-
ram a detenção de 14 camponeses no estado de Yoro, no norte do pats, acusa
dos de serem membros da frente guerrilheira "Lorenzo Zelava". A maioria deles 
pertence à Central de Trabalhadores do Campo (CNTC). Mas um ~êdico desig
nado pela justiça de EI Progreso, cidade do norte de Honduras, afirmou que os 
camponeses foram torturados para que declarassem serem membros desse 
grupo armado de esquerda. Depois de examinados, constatou-se que apresen
tavam escoriações no crâneo e outras partes do corpo, ocasionadas por golpes e 

choques elétricos. 
A verdade é que, apesar de tudo, o governo de Honduras teme uma sentença 

desfavorável da Corte lnteramericana de Direitos Humanos, pois não só teria 
que indenizar os familiares dos desaparecidos, como também que o país poderia 
ser denunciado a outrosfforos internacionais. 

Para neutralizar o efeito negativo do julgamento, as forças armadas hondure
nhas decidiram patrocinar um simpósio sobre "O respetto aos direitos huma
nos", segundo anunciou o procu_rador-geral da República, Rubén Zepeda. 
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NICARÁGUA 

Uma visita à zona de guerra 
Acompanhando um batalhão do exército sandinista, nosso enviado especial 

percorre a fronteira norte, area das operações dos "contras" 

Jaime Brener 

O 
s "contras" não são uma ameaça 
militar ao regime sandinista, têm 
sofrido rachas em suas hases de 

apoio e hoje dedicam-se basicamente a 
emboscadas e ações terroristas contra a 
economia do país, para "mostrar servi
ço" e convencer o Congresso dos Esta
dos Unidos a lhes destinar novos fun
dos. Exemplo disso foram os ataques 
contra as minas de Bonanza, Siuna e 
Rosita, região centro-norte do país, que, 
em dezembro, causaram a morte de 213 
pessoas. 

pelas montanhas de Jinotega, norte da 
Nicarágua, entre os rios Negro e Vali. 
A viagem expôs, a cada momento, as 
"duas Nicarãguas" que formam o pais: 
uma, a da costa do Pacífico, região mais 
densamente povoada, onde a hegemo
nia política e militar dos sandinistas é 
incontestável. A outra, dos extremos 
norte e sul, e das montanhas da zona 
central, onde a ação de seis mil "con
tras", aliada ao bloqueio comercial dos 
Estados Unidos, tem projetado o país 
em uma grave crise econômica. Com 
uma inflação de 1.225% em 1987 - a 
maior da América latina -. o governo 
sandinista enfrenta a corrosão da eco
nomia, considerada como "caldo de 

Os soldados do exérci to sandinista mantêm um respeito i rrestr ito aos camponeses 

Essas são as conclusões do enviado 
especial de terceiro mundo, após uma 
jornada de quatro dias na zona de 
guerra, acompanhando o 1 <:? Batalhão de 
Caçadores do exército sandinista 
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cultura" ideal para a volta ao poder dos 
conservadores . 

Antes da nossa partida para as 
montanhas, fomos recebidos em Estelí, 

HOND 

NICARÁGUA 

--
COSTA RICA 

As bases "contras" so localizam pnnc,palmente 
em certos pontos da fronte,ra com Honduras 

norte do país, pelo comandante da 1'! 
Região, capitão Javier Altamirano, que 
explicou a tarefa do "nosso" batalhão: 
perseguir uma parte do comando "con
tra" conhecido como Ouilali. "Eles se di
vidiram em pequenos grupos para não 
nos enfrentar diretamente, e estão com 
problemas de reabastecimento, bem 
distante de seus acampamentos em 
Honduras, 'topando' conosco o tempo 
todo", disse o capitão. 

De fato, horas depois de nossa via
gem, dois aviões sem identificação, pro
venientes do território hondurenho, ata
caram a área, ao que tudo indica para 
aliviar a pressão sandinista sobre o 
"Comando Ouilali". 

Durante nossa estada de quatro dias, 
o batalhão percorreu 360 km 2

, mas não 
entrou em combate. O único susto ficou 
por conta de uma granada, disparada 
acidentalmente por um soldado sandi
nista, a 15 metros do grupo de 

"' 
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atônitos jornalistas. Pudemos ver, en
tretanto, choques entre pequenas uni
dades "contras" em fuga e sucessivos 
batalhões do exército. Em um desses 
combates, presenciamos a captura de 
um "contra", olhos esbugalhados, visi
velmente drogado. "Não sei o que ele 
tinha, combatia de pé, sem proteção, 
parecia louco", disse o soldado que o 
conduzia. 
Também passamos por uma cooperati
va, atacada dias antes, com um saldo de 
dois camponeses mortos. As cooperati
vas, organizadas a partir de terras de la
tifundiários que abandonaram o país, 
são um dos alvos prioritários dos "con
tras". Em meio aos ataques a cooperati
vas, os rebeldes costumam promover 
discursos, exortando os camponeses a 
cultivarem "seus próprios lotes de ter
ra", e a não aderirem às estruturas coo
perativistas. 

O exército como fator político 

Os sandinistas sabem que o exército 
é seu principal instrumento de penetra
ção política nas regiões mais distantes 
do pais, como Jinotega. Assim, cada 
batalhão anda com seu médico, que 
presta assistência à população. Os sol
dados mantêm um respeito irrestrito 
aos camponeses. Compram seus ali
mentos e pagam o que o produtor pe
dir. Qualquer abuso é punido com a 
imediata prisão do militar. Essa ação 

Um"filhote· de Sandino: alto moral 

exemplar do exército, que contrasta 
com os roubos e as violações dos "con
tras", tem ampliado a base de apoio dos 
sandinistas na região. 
Fiel à diretriz de priorizar a vitória sobre 
os "contras", o governo nicaraguense 
não deixa faltar nada aos soldados, des
de armas e mantimentos até sabonetes, 
papel higiênico e desodorantes, produ
tos hoje quase inacesslveis à maior 
parte da população. 
À noite, ao pé da fogueira, dividindo o 
pouco café de campanha, pudemos ter 
uma idéia da composição do exército. O 
tenente Manuel Solorzano, comandante 
de uma das companhias, é 

Negociações diretas 
D Em cumprimento aos acordos 

de Esquipulas, realizaram-se em 
San José da Costa Rica, nos dias 28 e 
29 de janeiro último, as primeiras 
conversações diretas do governo 
sandinista com os rebeldes "con
tras", com a finalidade de encontrar 
uma solução negociada para o con
flito armado na Nicarágua, que já 
dura sete anos. 

Apesar de não terem chegado a 
nenhuma conclusão, as duas partes 
ooncordaram em realizar uma nova 
rodada de negociações, nos dias 10, 
11 e 12 do corrente, dessa vez na 
Guatemala . 

A proposta dos sandinistas é de 
um cessar-fogo a partir de 15 de 
março e o confinamento dos "con-
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tras" a determinadas áreas, onde eles 
conservariam suas armas até decidi
rem aceitar a anistia e integrar-se ao 
processo na Nicarágua. 

Já os rebeldes propõem um ces
sar-fogo com inicio 30 dias depois de 
o Congresso norte-americano votar 
o novo pedido de ajuda aos "con -
tras" (36 milhões de dólares), com a 
condição de verem realizadas o que 
eles chamam "reformas democr&ti
cas no pais". 

O representante da igreja nicara
guense, o bispo auxiliar de Manágua, 
d. Bosco Vivas, classificou o encontro 
de "um êxito", embora reconheça a 
existência de divergências. 

A delegação do governo sandi -
nista foi formada pelo vice-chanceler 

veterano da luta contra Somoza. A 
grande maioria dos combatentes, po
rém, é composta de 'cachorros (filhotes) 
de Sandino", rapazes de 17 a 19 anos de 
idade, que cumprem os dois anos de 
serviço militar obrigatório. Alguns vo
luntários têm só 14 anos, pouco maiores 
que o fuzil, ferozes no combate e que, 
nas horas vagas, brincam de esconde
esconde. 

Um alto moral 

Segundo um jornalista espanhol que 
nos acompanhou, a guerra entre sandi
nistas e "contras", que já entrou em seu 
sétimo ano e causou a morte de mais de 
50 mil pessoas, "é uma batalha entre 
um exército de meninos e um exército 
de drogados". 

"O moral dos 'cachorros é altíssimo. 
Os 'contras' já não nos enfrentam como 
faziam em 1984. Agora, eles só tratam 
de sobreviver e fazem emboscadas de 
vez em quando", afirmou Carlos Mon
toya, que naquele dia chegava à maiori
dade. Ele me contou que pretende estu
dar agronomia no exterior. "Quem sabe 
no Brasil ... ", disse, sorrindo. Já mais ín
timos, perguntei ao soldado se havia si
do ferido em combate alguma vez. 
"Não". Insisti: "E mataste algum 'con
tra'?" Montoya abriu um novo sorriso: 
"Também não. Que sorte, nê?". 

Esse espírito dos cachorros foi bem 
definido pelo subtenente Carlos Alberto 

Victor Hugo Tinoco e pelo diretor de 
Inteligência do exército, ma;or Ricar
do Wheelock, além dos seus asses
sores internacionais, o deputado 
alemão Jürgen Wischhnewski e o 
advogado norte-americano Paul 
Riechler. 

Os "contras" foram representados 
por Jaime Morales, Walter Calderón, 
Fernando Aguero e Roberto Urroz, e 
seus assessores, os ex-chanceleres 
da Costa Rica, Gonzalo Facio, e da 
República Dominicana, Ramón 
Jiménez. 

O presidente Daniel Ortega, numa 
viagem pela Europa ocidental em 
busca de apoio, garantiu que o pro
cesso de paz seguirá, mesmo que o 
Congresso norte-americano aprove a 
ajuda suplementar aos rebeldes anti
sandinistas. 

terceiro mundo - 21 



Gamez, responsável político do bata
lhão. "Queremos a paz, por isso luta -
mos com ardor para acabar logo com a 
guerra", 

Mas as coisas não são simples. Os 
acordos de paz da Guatemala estão 
atolados em um impasse. Embora os 
sandinistas tenham realizado uma 
abertura política interna para impulsio
nar o cumprimento dos tratados, os 

"contras" continuam operando a partir 
de Honduras e Costa Rica, em aberta 
violação ao documento assinado em 
agosto pelos cinco presidentes centro
americanos. 

O governo Ronald Reagan tentou 
ut lízar esse impasse para consegui r no
vos fundos destinados aos "contras" , 
jogando-se de corpo e alma nessa em
preitada. Pediu 36 milhoes de dólares, e 

não 270 milhões como pretendia, para 
tornar possível a aprovação da ajuda, 
Entretanto, por uma diferença de oito 
votos (219 contra 211), a Câmara rejei
tou, no inicio deste mês de fevereiro. a 
proposta de Reagan, o que representa 
uma derrota para a sua administração e 
um reforço ao caminho do diálogo e da 
neqociação, traçado nos acor<ios de Es
quipulas-7. • 

A desorganização dos "contras" 
....-~--~- ----~---~-

As medidas adotadas pelo presidente Ortega (ao centro) praticamente inviabilizam a ntat6gia belicista dos "contras" 

D A guerrilha "contra" foi organi
zada em 1981, com o apoio da 

Casa Branca, no momento em que a 
administração Reagan iniciava um 
violento bloqueio econômico contra 
a Nicarágua. O embrião da guerrilha 
foram as organizações de ex-guardas 
somozistas exilados em Miami. Os 
"contras" também se beneficiaram 
da adesão de "sandinistas desiludi
dos", que ansiavam pela instauração 
de uma "democracia ocidental" no 
país, como o empresário Alfonso 
Robelo e o "Comandante Zero", 
Edén Pastora, ex-vice-ministro da 
Defesa do governo sandinista. 

Certos erros dos sandinistas con
tribuíram para que os "contras" ga
nhassem algum respaldo popular. Na 
Costa Atlântica, por exemplo, o novo 
regime olhava com desconfiança a 
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tradicional autonomia dos índios 
misquitos, sumos e ramas, que falam 
o inglês. Os "contras" instrumentali
zaram o descontentamento indígena, 
criando uma organização armada 
anti-sandinista. 

Em Jinotega, o atraso na realiza
ção da reforma agrária impediu que, 
numa primeira fase, o sandinismo 
ampliasse seu respaldo entre os 
camponeses, possibilitando aos 
"contras" o estabelecimento de uma 
rede de colaboradores na área. 

O governo nicaraguense conse
guiu reverter boa parte desse proces
so com relativo dinamismo. A partir 
de 1985, deu maior impulso á entre
ga de terras a camponeses pobres de 
todo o país e, em agosto do ano pas
sado, a Assembléia Nacional aprovou 
o estatuto de autonomia para os ín-

dios da Costa Atlântica. Uma semana 
depois, 400 rebeldes indígenas se 
entregaram com todo o armamento, 
pedindo incorporação ao exército 
sandinista. 

O trabalho do governo vem sendo 
facilitado pela própria dinâmica in
terna dos "contras". Como os Esta
dos Unidos se responsabilizam pela 
manutenção da guerrilha, os "con
tras" dependem cada vez menos de 
apoio popular. Cresce, então, o nú
mero de camponeses que acusam os 
rebeldes de roubos, sequestros e 
estupros. 

A tudo isso, deve-se acrescentar a 
luta intestina pela distribuição dos 
dólares vindos de Washington, o que 
completa um quadro de inviabiliza
ção dos "contras" como alternativa 
política para a Nicarágua. 



-

COLÔMBIA 

A estratégia da esquerda 
O histórico bipartidarismo na Colômbia enfrentará urna séria 

ameaça da esquerda que resolveu unir suas forças 
visando às eleições regionais de março 

Micaela Ramada 

N 
os últimos dois anos, morreram 
na Colômbia mais de 11 mil pes
soas em consequência de aten

tados terroristas promovidos na sua 
maioria pelas cerca de 140 organizações 
paramilitares, incrustadas no aparelho 
de segurança do Estado. Somente em 
1987, apenas o partido União Patriótica, 
formado em 1985 como braço político 
do movimento guerrilheiro Forças Ar
madas Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), perdeu 500 de seus militantes. E 
nas últimas semanas do ano passado, 
começou a ocorrer um verdadeiro êxo
do de intelectuais, jornalistas, médicos e 
técnicos de alto nível rumo ao exílio. 
Eles foram ameaçados por cartas anô
nimas por causa de suas convicções po
líticas. Por sua vez, o exército reconhece 
a morte de 148 militares em choques 
com a guerrilha. 

A guerra suja tende a crescer diante 
da impunibilidade de seus autores, 
conforme afirmam especialistas políti 
cos colombianos, como o ex-ministro 
das Relações Exteriores, Alfredo Vás
quez. O principal alvo dos grupos pa
ramilitares são, além da guerrilha, os lí
deres da União Patriótica. Bernard Ja
ramillo, 33 anos, preside a UP desde 
outubro do ano passado, quando seu 
antecessor, Jaime Pardo, foi assassina 
do. Ele é o número um na lista dos ter
roristas da extrema-direita colombiana. 

HtJ f)Ouco mais de dois anos, a União 
Patriótica /deixou a clandestinidade e pas
sou a agir legalmente. Qual a sua avalia

ção dessa mudança? 
- Nossa avaliação não se baseia ape

nas no fato de que vários dirigentes da 
União Patriótica tenham sido assassina -
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Jaramillo: opção pela via legal 

dos e nem de que os movimentos guer
rilheiros colombianos tenham sido 
obrigados a voltar à ação clandestina, 
diante do fracasso do acordo de ces
sar-fogo assinado em 1985. Esses são 
os aspectos negativos do processo, que 
tem, por outro lado, aspectos positivos 
que ainda continuam válidos. 

Entre os fatores positivos podem ser 
mencionados: o avanço das lutas cam
ponesas, o afastamento de chefes mili
tares comprometidos com atos contra 
os direitos humanos, a criação da cen
tral unificada de trabalhadores, e o sur
gimento do Comando Unido dos Estu
dantes. Todos esses fatos mostram um 
crescimento constante da organização 
popular e do nível de luta dos setores 
interessados numa verdadeira democracia. 

Assim, acreditamos que nossa opção 
pela via legal continua válida, apesar do 
surgimento de grupos paramilitares, 
dos assassinatos e da atitude cada vez 
mais irrealista do governo, que ignora o 
agravamento das tensões e da radicali
zação política por parte da extrema-di
reita. Nossa opção continua válida, por-

que quem está isolado politicamente 
não são as forças democráticas e sim o 
governo, o militarismo e a ultradireita. 

No seu entender, então, a opção políti
ca abriu para a UP um espaço maior do 
que a opção guerrilheira? 

- Sem dúvida que sim, mas eu gos
taria de acrescentar que os movimentos 
guerrilheiros que ainda existem na Co
lômbia ocupam um espaço político im
portante. O que, no entanto, nos parece 
mais decisivo, é o fato de que o povo 
colombiano está cansado da violência, 
quer uma saída progressista. Mas tam
bém não há dúvida de que, se essa saí
da política não-violenta for bloqueada 
pela extrema-direita, o povo não ficará 
de braços cruzados. 

A Convergência Democrática 

Quando a União Patriótica se formou, 
havia uma grande expectativa por parte 

• das Farc, do M-19 e da União Guerrilheira. 
Como estão hoje as relações entre a UP e 
essas organizações guerrilheiras? 

- No campo guerrilheiro, as seis or
ganizações existentes se uniram na Co
ordenação Guerrilheira "Simón Bolí
var", dando um passo decisivo no sen
tido da unidade dos movimentos de es
querda no país. Quanto à atividade po
lítica, os movimentos armados afirma
ram durante muito tempo que não ha
via possibilidade de um espaço político 
para uma ação legal. 

Agora, no entanto, todos esses mo
vimentos se abriram para a ação políti
ca, lançando projetos que têm recebido 
um razoável apoio dos setores ligados 
aos guerrilheiros. Hoje, eu posso dizer 
que existe não só uma aproximação, 
mas até acordos políticos entre a Coor
denação Guerrilheira e a UP. Além dis
so, temos contatos com outras organi
zações como Luchar e a Frente Popular. 

Na Colômbia, está funcionando um 
organismo chamado Convergência De
mocrática, que é muito amplo, incluindo 
desde políticos originários do Partido 
Liberal, até setores da igreja católica, 
como o Cinep (Centro de Pesquisa de 
Educação Popular), criado pelos jesuí
tas. Também fazem parte da Conver
gência, o Movimento Socialista Firmes, 
o Partido Comunista, os trotskistas, o 
Partido Sociafütta Revolucionário, além 
de personalidades políticas independentes. 
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O que propõe a Convergência? 
- A organização está voltada basica

mente para uma busca da unidade entre 
todas as organizações políticas de es
querda da Colômbia. No momento, a 
organização participa ativamente de to
dos os movimentos sociais e dos pro
testos contra a violência política no país. 

Outro aspecto importante é o papel 
que a Convergência vem tendo nos pre
parativos para as eleições 
municipais deste ano. 
Nosso objetivo é con
quistar o maior número 
possível de prefeituras 
para as forças democráti
cas e não apenas para a 
UP. Temos feito acordos 
com setores do Partido 
Liberal, com os chama
dos neoliberais (dissi
dentes do Partido Libe
ral), procurando basica
mente encontrar candi
daturas unitárias. Nós es
peramos ganhar em 
muitas regiões do país, 
especialmente na área 
rural. Mas nossas chances 
também são grandes em 
Bogotá, onde a esquerda 
lançou a candidatura de 
Clara López Obregón. 

O senhor acredita que 
esses recentes assassi
natos, inclusive o do presi
dente da UP, sejam escla
recidos pelo governo? 

grupos de empresários. Nossa inter- - O governo atual é um governo 
pretação é que Rodríguez Gacha foi muito frágil, pois é um virtual prisio-
apenas o executor de um crime planeja- neiro das forças militaristas, que não 
do e preparado por outros. estão apenas dentro do exército. É um 

O assassinato do senador da UP, Pe- governo desacreditado, cujo desgaste se 
drenei Jiménez, por exemplo foi exe- tornou evidente Já no seu primeiro ano 
cutado por duas pessoas, que investiga- de mandato. Sobre as forças armadas, 
ções posteriores feitas por um juiz nossa posição é a de fazer uma distin-
mostraram serem ligadas às forças ar- ção entre o corpo da organização e se-
madas e ao narcotráfico. Essas ligações tores da mesma. Esses setores são os 

JacQ.-sHa111o1,r;_,,Pr11i<S que mais preocupam os 
democratas porque têm 
uma visão militarista, ex
tremada, anticomunista, 
do processo político em 
andamento. Esses setores 
se consideram forças de 
ocupação dentro do seu 
próprio país, usam méto
dos fascistas e preferem o 
anonimato para agir. Mas 
a grande maioria dos ofi
ciais do exército nao par
ticipa dessa tendência 
militarista. Nós não en
globamos o conjunto das 
forças armadas como en
volvidas na ação terro
rista contra a esquerda. 

Qual é a estratégia e a 
plataforma po/J11ca da LJP? 

- Nós propomos como 
ponto de partida um 
grande acordo democrá
tico. Nós acreditamos que 
não é possível qualquer 
avanço social e democrá
tico neste país, sem a 
participação de setores 
políticos dos pa[tidos Li
beral e Conservador. Ou -
tro objetivo nosso é ele
var a participação política 
do povo, nota damente 
daqueles setores que se 
omitem nas eleições, já 
que o voto não é obriga-

- A maioria dos assas
sinatos políticos não foi e 
nem será esclarecida. No 
caso de Jaime Pardo, o 
ministro da Justiça disse 
que o crime já está es
clarecido depois que o 
governo atribuiu a culpa 
aos narcotraficantes. Mas 
nós conseguimos provas 
que apontam Gonzalo 

Busca de drogas: até militares estão envolvidos no narcotráfico tório. Nas últimas elei
ções, a abstenção foi um 

Rodríguez Gacha como responsável di
reto pelo crime. De fato, trata-se de um 
traficante de drogas, mas que é ligado à 
extrema-direita. A execução de Pardo 
não foi um crime isolado como o go
verno afirma, pois o narcotráfico integra 
uma obscura rede de pessoas, da qual 
participam setores das forças armadas, 
dos partidos tradicionais e, inclusive, 
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nunca são claras, e é essa situação a 
responsável pela existência de mais de 
140 grupos paramilitares na Colômbia. 
Hoje, depois de quase 500 assassinatos 
políticos, não existem mais de dez pes
soas presas, o que é ridículo. 

O governo atual é controlado pelas for
ças armadas? 

pouco abaixo dos 60%. 
Há um consenso de que o bipartida

rismo vigente no país há várias décadas 
é um dos maiores responsáveis pela 
abstenção eleitoral e pelo desencanto 
do povo em relação à política. A U P 
quer alterar esse quadro. Nosso projeto 
político visa à implantação de um go
verno democrático amplo. Nós achamos 



• 

que em nosso país é necessário con
quistar a democracia, porque não há 
democracia na Colômbia. Para alcançar 
isso, necessitamos de uma ampla re
forma constitucional, através da eleição 
de uma Assembléia Constituinte que 
depois submeta a nova Carta a um ple
biscito. O povo deve dar a palavra final 
e não como aconteceu no passado, 
quando uma minoria oligárquica, liberal 
ou conservadora, sempre decidiu os 
destinos do país. Essas mudanças de
vem vir acompanhadas de reformas es
truturais, como a reforma agrária, re
forma urbana, reforma na legislação 
sindical e trabalhista. Deve haver uma 
depuração das forças fascistas dentro O comitê de Coordenação da Guerrilha: a resistência arm11da em busca da uniltade 

Tropas do M-19: "A União Patriótica mantém estreitas relações com todos os grupos guerrilheiros colombianos" 

do exército, marinha e aeronáutica. 
Queremos acabar com os subsídios à 
educação e à medicina privadas. Que
remos a redistribuição das terras urba
nas para que se acabem a marginalida
de e as favelas. Enfim, uma moderniza
ção de nossa Constituição e da nossa 
estrutura econômica. 

Sobre a dívida externa, achamos que 
devemos destinar apenas 10% da receita 
de exportação para o pagamento de 
amortizações e juros. Novos emprésti
mos só podem ser feitos de governo a 
governo. E, principalmente, queremos 
que seja extinto o Fundo de Garantias 
através do qual o Estado paga as dívi
das de empresas privadas insolventes. A 
UP exige que o atual sistema de nacio -
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nalização dos bancos seja alterado, pois 
o que está acontecendo é que o governo 
compra os bancos falidos, os recupera e 
depois os revende aos antigos donos. 

Qual a poh1ica da UP com relação ao 
tráfico de drogas? 

- Não acreditamos que o narcotráfico 
seja o problema central da crise colom
biana, como o governo afirma. Acredi
tamos que a reforma agrária pode dar 
uma contribuição decisiva nesse setor, 
porque o camponês será estimulado a 
produzir outros cultivos fora da coca e 
da maconha. Com isso, acreditamos que 
seja possível minar a ação dos trafican
tes a partir da própria base do sistema 
montado por eles. 

Somos .contra o tratado de extradi
ção, pois se constitui numa aberração 
jurídica o fato de colombianos terem si
do julgados nos Estados Unidos por de
litos que em meu país não são consi
derados graves. Além do mais, acredi
tamos que cabe à Colômbia julgar seus 
cidadãos e não a outro país. 

Outro fato incontestável é que o nar
cotráfico não é apenas um problema 
dos países produtores, mas também 
uma questão dos consumidores. Se os 
Estados Unidos não fizerem nada· para 
reduzir internamente o consumo de 
drogas, de nada adianta a repressão na 
Colômbia, porque os traficantes vão ra
pidamente transferir suas operações 
para outros países ou continentes. • 
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PANAMÁ 

Na mira, o Canal 
A campanha da Casa Branca contra o general Noriega tem como alvo o 

tratado Torrijos-Carter, que devolve o Canal à soberania panamenha 

Manifestação cont ra Noriega na capital panamenha: as classes alta e média se mobilizam 

Roberto Bardini 

"M ANGO", dizem as palavras
de-ordem pichadas por um 
grupo de oposicionistas nos 

muros da Cidade do Panamá. A frase 
quer dizer "Fora, homem", e todo 
mundo compreende a quem é dirigida a 
advertência. Para que não haja dúvidas, 
a explicação é simples: a palavra inglesa 
"MAN" também significa as iniciais de 
Manuel Anton·o Noriega, comandante 
das Forças de Defesa e homem forte do 
governo panamenho. 

Os autores da palavra-de-ordem se 
vestem de branco e agitam lenços da 
mesma cor, batem frigideiras e panelas, 
tocam as buzinas dos seus carros e se 
dirigem agressivamente aos jornalistas. 
A maioria deles pertence às classes alta 
e média alta - embora também haja re
presentantes dos setores populares - e 
são militantes da Cruzada Civilista Na
cional, uma frente criada em junho de 
1987 e que agrupa 122 organizações in
dustriais, comerciais, profissionais e 
estudantis. 

A Cruzada surgiu por iniciativa da 
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Cãmara de Comércio, sendo que seis 
dos seus dirigentes - uma espécie de 
"contras" de colarinho branco - estão 
exilados ou foragidos. Entre suas rei
vindicações, exigem a criação de uma 
junta provisória de governo integrada 
por três membros: um da oposição, ou
tro da empresa privada e o terceiro, do 
atual governo. Propõem, também, a 
formação de uma Assembléia Consti
tuinte que convoque novas eleicões pre
sidenciais. O ponto central de suas pre
tensões, no entanto, é um só: a renúncia 
do general Noriega. 

Estado mental "at ípico" 

A crise começou em 6 de junho do 
ano passado , quando o coronel Ro
berto Díaz 1-'errera, ex-chefe do estado
maior das Forças de Defesa acusou o 
chefe militar de corrupção, lavagem de 
dólares e tráfico de drogas. 

Repentinamente convertido a uma 
estranha religião oriental e atacado de 
misticismo, o coronel também garantiu 
que Noriega foi o autor intelectual dos 
assassinatos do general Omar Torrijos, 
em julho de 1981, e do médico Hugo 
Spadafora, ex-vice-ministro da Saúde e, 

General Noriega: personagem controvertido 

na época, um dos cabeças anti-sandi
nistas, que apareceu decapitado na 
Costa Rica em setembro de 1985. Três 
meses mais tarde, a 10 de setembro, 
Díaz Herrera se retratou das suas de
clarações: disse que tinha agido assim 
sob "um estado mental atípico" e pediu 
um perdão presidencial. Depois acusou 
a oposição de utilizar suas "denúncias" 
para derrubar o governo, mas já era 
tarde: tinha desencadeado uma tem
pestade política no Panamá. 

Por outro lado, não é casual que a 
palavra-de-ordem pedindo a destituição 
de Noriega esteja pichada em inglês: a 
campanha desestabilizadora conta com 
o aberto respaldo da embaixada dos 
Estados Unidos. O Panamá, assim, se 
tornou um laboratório da guerra psico
lógica, que compreende desde pressões 
económicas, militares e diplomáticas de 
Washington até uma onda de boatos e 
distúrbios de rua, executada por co
mandos urbanos especializados. 

Um indício muito claro da crise: o vi
ce-presidente Roderick Esquivei - um 
médico de 52 anos, casado com uma 
norte-americana e membro do Partido 
Liberal, empossado em 1984 - foi vir
tualmente destituído a 22 de outubro, 



quando o alto comando das Forças de 
Defesa ordenou o fechamento do seu 
gabinete no Palácio do Governo. Era de 
conhecimento público que Esquivei es
tava em confronto com o presidente 
E ric Delvalle, desde que se iniciaram as 
manobras desestabilizadoras: havia vá
rias semanas que ele não assistia às 
reuniões de gabinete e mantinha uma 
postura crítica em relação ao general 
Noriega. Soube de sua destituição 
quando participava na Nicarágua de um 
encontro de dirigentes liberais da Amé
rica Latina e condenou "o estilo vulgar 
com que agem os setores ligados ao 
governo", fazendo caso omisso do fato 
de que, até 24 horas antes, ele fazia 
parte desse mesmo governo. Mais um 
detalhe: no seu regresso ao Panamá, a 
25 de outubro, foi recebido no aero
porto pelo embaixador norte-americano 

Arthur Davis. 

As pressões da Casa Branca 

A presença do diplomata norte
americano no terminal aéreo não foi um 
fato nada especial. Ao contrário, fazia 
parte de uma longa série de ingerências 
nos assuntos internos do Estado pana
menho. A filha do funcionário estran
geiro, por exemplo, participava das 
marchas da Cruzada Civilista e o minis
tro conselheiro da embaixada era um 
assistente assíduo das reuniões da or
ganização oposicionista. 

Por outro lado, a 18 de agosto, lan
chas patrulheiras norte-americanas en
traram no golfo de Tuira, na província 
(estado) de Darién, fronteira com a Co
lômbia. A população do local conside
rou o fato uma provocação e obrigou 
a tripulação a se retirar do lugar. 

Menos de um mês depois, a 13 de 
setembro, enquanto o presidente Del
valle viajava para os Estados Unidos e o 
general Noriega se achava no México, 
se realizou no populoso bairro de San 
Miguelito uma manifestação convocada 
pela Cruzada Civilista em comemoração 
ao segundo aniversário da morte do 
contra-revolucionário Spadafora e para 
exigir do governo a apresentação dos 
culpados. David Miller, adido comercial 
da embaixada norte-americana, foi de
tido no local. 

Dez dias depois, ocorreu um inci
dente ainda mais grave: 120 soldados 
norte-americanos saíram da Zona do 
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Canal em dois caminhões, entraram na 
capital sem autorização e se dirigiram à 
representação diplomática do seu país. 
O governo panamenho enviou uma 
nota de protesto pelo incidente e o 
chanceler Jorge Abadia qualificou o fato 
de "uma aberta e grosseira provoca
ção". Um comunicado da embaixada se 
limitou a explicar que os caminhões 
transportavam 25 jovens cadetes que 
faziam cursos no Air War College e que 
tinham ido visitar o embaixador Davis. 

Apenas um dia depois, 24 de setem
bro, o Senado dos Estados Unidos de
cidiu por unanimidade - 97 votos contra 
nenhum - aplicar o boicote econômico e 
militar se o Panamá "não restabelecer 
nos próximos 45 dias a vida democráti-

mais intervenções e falta de respeito". A 
resposta norte-americana foi dada ex
tra-oficialmente no mesmo dia e partiu 
de solo panamenho: um helicóptero 
8/ack Hawk UH-60 saiu da base Howard, 
na Zona do Canal violou o espaço aéreo 
nacional e estacionou a sete milhas de 
uma guarnição militar local, desrespei
tando ordens das Forças de Defesa. 

Diante da decisão do Senado norte
americano, o jornal pró-governo "Críti
ca" sugeriu que os termos da relação 
fossem invertic1os: a 2 de outubro, pro
pôs ao Parlamento panamenho que 
desse a Washington um prazo "não
coercitivo" de 45 dias para cumprir um 
certo número de pontos necessários 
"para estabelecer uma verdadeira de-

Reute, 

Por trás da campanha, estão os interesses dos Estados Unidos na Zona do Canal 

ca e o governo civil". A resolução foi 
patrocinada pelo senador Christopher 
Dodd, democrata por Connecticut, e pôs 
em perigo os 33 milhões de dólares de 
assistência financeira previstos para 1988. 

A medida do governo norte-ameri
cano, além de constituir uma séria in
gerência, ameaçou suspender as com
pras de açúcar. O Panamá recebe dos 
Estados Unidos cerca de 20 milhões 
anuais pelas vendas desse produto: ex
porta 45 mil toneladas por ano ao preço 
de 18 centavos e meio de dólar a libra
peso, quase três vezes o preço de mer
cado, que é de seis centavos e meio. 

Em 48 horas, o governo de Eric Del
valle reagiu por meio de um comunica
do no qual advertia que "não tolerará 

mocracia nos Estados Unidos". A de
manda reivindicava a devolução ao Mé
xico do território do Texas, a indepen
dência de Porto Rico e a retirada das 
bases militares norte-americanas de 
Cuba, Honduras, Espanha, Filipinas e 
outros países. Da mesma forma, incluía 
o restabelecimento dos direitos huma
nos de milhares de pessoas que vivem 
nos guetos do Bronx, a eliminação da 
Ku Klux Klan e punição para os autores 
dos assassinatos de Martin Luther King, 
John Kennedy e Robert Kennedy. 

A proposta de "Crítica", obviamente, 
não teve sucesso. Mas pelo menos dei
xou ver claramente a que equivalia a re
solução patrocinada pelo senador 
Christopher Dodd. 
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Faixa no Ministério das Relações Exteriores: protesto contra a ingerência norte-americana 

A ingerência norte-americana no Pa
namá continuou. A 7 de outubro, nove 
militares que serviam no Comando Sul 
- entre os quais se encontrava um te
nente-coronel veterano do Vietnã - fo
ram supreendidos quando participavam 
de distúrbios antigovernamentais, le
vantando barricadas e incendiando 
pneus de automóveis. Cinco deles per
tenciam à força aérea, três erarr mari
nheiros e o restante era membro do 
serviço especial da base Howard. Os 
soldados ficaram detidos por 11 horas e 
foram deixados em liberdade como 
demonstração de boa-vontade. 

Washington não viu as coisas pores
se lado. Dois dias depois, o Pentágono 
protestou pela detenção dos militares e 
Charles Redman, porta-voz da Casa 
Branca, qualificou o fato de "uma hosti
lizacão que dificultava as relações bila
terais". 

No mesmo dia, enquanto continua
vam as manifestações de rua, o governo 
decidiu a deportação do coronel (refor
mado) Charles Stone, ex-adido militar 
durante cinco anos, aposentado em 31 
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de julho e casado com uma panamenha. 
Stone distribuía panfletos favoráveis à 
Cruzada Civilista e já t inha sido detido a 
30 de agosto por participar de distúrbios. 

Uma personagem controvertida 

O general Noriega, corrandante das 
Forças de Defesa e principal alvo da 
campanha norte-americana, é uma per
sonagem controvertida, digna dos ro
mances de espionagem de John Le 
Carré. Nos meios políticos, diplomáticos 
e jornalísticos da América Central, cir
cula um comentário irõnico: "Acusam 
Noriega de ser agente, ao mesmo tem
po, da CIA e da KGB, dos árabes e dos 
israelenses, do narcotráfico e da guer
rilha: nem Gabriel Garcia Márquez tem 
tanta imaginação". 

A verdade é que, há tempos, o rr.ilitar 
é objeto de ataques reiterados que vêm 
dos Estados Unidos. A 12 de junho de 
1986, um ano antes de estourar a crise 
política panamenha, o The New York Ti
mes publicou na primeira página que 
ele estava envolvido em atividades de 

dupla espionagem, fornecimento de 
armas a grupos rebeldes, venda de tec
nologia norte-americana a países co
munistas e tráfico de drogas. A 22 de 
julho desse mesmc ano, o senador ul 
traconservador Jesse Helms, republica
no por Carolina do t\'orte, afirmou à ca
deia de televisão ABC que Noriega "é o 
narcotraficante número um do conti
nente e sócio nos negócios de Fidel 
Castro". 

Já Torrijos, err. 1969, um ano depois 
de chegar ao poder, chamou-o de "o 
horr.em da lealdade", por ter Noriega 
desarticulado uma tentativa de golpe de 
estado, enquanto o falecido líder pana
menho se encontrava no México. Desde 
aí, se manteve ao lado de T orrijos como 
"um soldado de confiança". 

A 12 de agosto de n983, Noriega pas
sou a general de brigada e foi designa
do comandante da Guarda Nacional 
(posteriormente rebatizada de Forças de 
Defesa). Desde então, se mostrou um 
homem pragmático, preocupado com a 
situação política da área. As mediações 
discretas parecem ser sua especialidade. 
Em abril de 1 985, declarou ao diário 
"Crítica": "Somos um país do Terceiro 
Mundo, com autodeterminação e plura
lismo político. Procuramos o equilíbrio 
e nosso equilíbrio é aberto e franco. 
Conversamos e somos mediadores si
lenciosos e discretos". 

Em novembro de 1983, em visita ofi
cial à Costa Rica, reuniu-se com o então 
presidente Luís Alberto Monge e garan 
tiu que o Panamá estava disposto a de
fender aquele país em caso de "uma 
agressão externa". A meados de agosto, 
foi à Nicarágua e depositou uma coroa 
de flores no mausoléu que guarda os 
restos mortais de Carlos Fonseca Ama
dor, fundador da Frente Sandinista. 

A 15 de outubro de 1984, o jornal 
costarriquenho La Nac,ón publicou uma 
entrevista na qual Noriega manifestava 
preocupação "pelo excessivo arma
mentismo da Nicarágua", o que consti
tuía "uma força divisionista na América 
Central". Sete meses mais tarde, no 
entanto, anunciou que aceitaria ser me
diador entre a Nicarágua e Honduras. A 
merliação não se concretizou mas o 
chanceler nicaraguense Miguel D'Escoto 
foi um dos principais interessados na 
participaçao de Noriega. 

Sua defesa do Grupo de Contadora 
também não é nova. Em outubro de 

.. 



1983, assistiu à XV Conferência de Exér
citos Americanos realizada na Vene
zuela e, diante dos rostos tensos da 
maioria dos militares do continente, 
afirmou que "nunca como hoje estamos 
tão próximos do parto da guerra" e 
reiterou sua confiança nas gestões de 
paz de Contadora. Em março de 1985, 
foi mais contundente ao garantir que se 
o grupo pacificador deixasse de existir, 
"só restará a linguagem dos punhos, 
das balas e dos mortos". 

Em novembro de 1986, Noriega 
afirmou que o Panamá "desempenharia 
um papel muito importante" na reativa
ção do Conselho de Defesa Centro
Americano (Condecal, uma aliança mi
litar regional criada em 1964 por inicia
tiva dos Estados Unidos, com propósi
tos contra-insurgentes. A 28 de maio de 
1987, condecorou o general norte-ame
ricano John Galvin, chefe do Comando 
Sul na Zona do Canal e símbolo da pre
sença militar estrangeira em seu país. 

Este é o homem de atuação contra
ditória que, segundo uma recente pes
quisa de opinião da agência Gallup, tem 
75 Vo da população panamenha contra si. 
Como ele mesmo reconhece: "Os Esta
dos Unidos me colocaram na sua lista 
negra: primeiro, foi o xá do Irã, depois o 
general hondurenho Gustavo Alvarez 
Martínez, e em seguida, Ferdinando 
Marcos ... ". 

Mas, ao chegarmos nesse ponto, ca
be fazer a seguinte pergunta: a campa
nha desestabilizadora dirigida aberta
mente pelos Estados Unidos e executa-

da pelos setores empresariais paname
nhos, aponta somente para a destituição 
de Noriega? A manobra, pelo que pare
ce, vai mais além. 

A questão do Canal 

Independentemente das circunstân
cias políticas conjunturais, a transferên
cia do Canal do 'Panamá para mãos na
cionais no ano 2000 continua sendo a 
questão mais importante na vida do 
país. Além de constituir uma antiga rei
vindicação de soberania, depois de 72 
anos de serviço, a via interoceânica é o 
principal recurso do Panamá: em 1986 
gerou receitas de 525 milhões de dóla
res e um crescimento de 2,8%. 

O Panamá foi separado da Colômbia 
em 1903 por imposição dos Estados 
Unidos e, no ano seguinte, iniciou-se a 
construção do canal. Em 1914, foi inau
gurada a rota aquática de 90km de 
comprimento que, através de duas eclu
sas, une os oceanos Atlântico e Pacífico 
em apenas oito horas. 

Sob o lema "não há colonialismo que 
dure cem anos nem panamenho que o 
aguente", o general Omar Torrijos ini
ciou uma dura luta pela recuperação do 
Canal, que o levou a negociar sucessi
vamente com os presidentes Richard 
Nixon, Gerald Ford e, por último, Ja
mes Carter. Os tratados Torrijos-Carter 
foram assinados em 7 de setembro de 
1977 e entraram em vigor a 1'2 de outu
bro de 1 979. O convênio estipula que a 
administração norte-americana na Zona 

Quem é Nariega 

D O general Manuel Antonio Noriega tem 45 anos, ingressou na Guarda 
Nacional do Panamá em 1960 e estudou engenharia na academia militar 

de Chorrillos (Peru). Seu currículo atesta que ele fez cursos na Escola das 
Américas (Zona do Canal do Panamá) em 1965 e 1967, de sobrevivência na 
selva (Fort Sherman), operações psicológicas e de contra-insurreição (Fort 
Braggs, Carolina do Norte), documentos e arquivos (Peru) e terrorismo e li

bertação de reféns (Universidade de Nova). 
Há alguns anos, a imprensa do seu país o qualificou como "um homem 

astuto, com capacidade para manobrar em todas as direções". S~us colegas 
de armas o definiram como "católico, direito, disciplinado e perspicaz". Com 
certeza foram essas características que o mantiveram à frente da seção de in
teligência e segurança (S-2) da Guarda Nacional durante 12 anos, um tempo 
quase recorde na América Latina. 
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General OmarTorrijos 

do Canal deve acabar a 1'2 de dezembro 
de 1999. 

Atualmente, existem na Zona do Ca
nal cinco grandes bases militares dos 
Estados Unidos e 77 es:abelecimentos 
anexos, espalhados por 147 mil hecta
res. Aí estão estacionados 10 mil 
soldados e 45 mil civis norte
americanos. 

O 10'2 aniversário da assinatura dos 
tratados Torrijos-Carter encontrou o 
Panamá na pior crise política dos últi
mos 20 anos. 

O governo de E ric Delvalle endu re
ceu suas posições. A 28 de julho fechou 
torlos os meios de comunicação oposi
cionistas e despediu cem funcionários 
públicos. A 22 de outubro, quando era 
anunciada uma grande passeata da Cru
zada Civilista, proibiu todas as mani
festações de rua a partir daquela data. A 

crise, inclusive, alcançou as fileiras do 
Partido Revolucionário Democrático 
(PRD), no poder: muitos dos seus inte
grantes consideram Noriega indefensá
vel... Mas, quem colocar no seu lugar? A 
mesma pergunta é feita no alto coman
do das Forças de Defesa. E até não ter 
uma resposta satisfatória, a corporação 
armada cerrou fileiras em torno do seu 
comandante. • 
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A difícil sucessão de Komeini 
O aiatolá Meshkini faz reviver a luta de tendências 
e abre a discussão sobre a frágil unidade do pais 

O poder centralizado em Komeini aumenta as especulações sobre a sua sucessão 

Reuter 

Cena comum: o brinquedo é uma arma 
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H 
Alberto B. Mariantoni 

oje, como na época dos 
omíadas e dos abassidas1, o 
califato está em mãos <1e 

usurpadores, gente sem mérito algum 
que continua ocupando aqui os cargos 
mais importantes", declarou recente
mente o aiatolá Meshkini (presidente do 
Conselho de Guardiães) na presença do 
próprio Komeini. Através de suas pala
vras foi possível perceber que havia 
comecado outro capítulo da luta de ten
dências, uma guerra aberta e total que 
se trava desde 1981 entre as principais 
figuras da República Islâmica, isto é, 
dentro do poder iraniano. 

O aiatolá Meshkini, que era conside
rado um dos mais fortes aliados do pre
sidente do Parlamento, Ali Akbar Ha
shen Rafsandjani, havia sido convocado 
por Komeini por causa das suas críticas 
- feitas em caráter privado - à atitude 
de "tutor constitucional" (Faghih) da 
República Islâmica. "Juntamente com 
Mohammad Ghilani (aiatolá responsá
vel pela importante prisão de Evine), 

temos dado provas de nossa fidelidade 
ao imã e à revolução, ao ponto de que 
com nossas próprias mãos assinamos a 
condenação dos nossos filhos, que se 
tornaram 'hipócritas'2• Mas, infeliz
mente, apesar de o filho de Rafsandjani 
ter desempenhado um papel chave na 
venda de armas norte-americanas ao 
Irã e recebido comissões de vários mi
lhões de dólares, o imã continua con-
fiando todos os assuntos do país a Raf- " 
sandjani", disse Meshkini aoutrosm>lah. 

Ruptura na cúpula 

Sem dúvida, essa declaração marcou 
a ruptura entre Meshkini e Rafsandjani 
e, consequentemente, entre Meshkini e 
o próprio Komeini . A disputa é séria. 
Basta lembrar que Meshkini conta com 
o apoio do também aiatolá Ghilani e de 
seu genro, Mohammed Nik (aiatolá 
Ray-Chari), ministro da Informação e 
principal responsável pela polícia se
creta do regime, a Vevak. 

Mas como todos sabem, esta não é a· 
única fissura na cúpula ·iraniana. A 
guerra já está deflagrada entre os parti
dários <1e Mehdi Hashemi e os de Raf
sandjani, entre os de Rafsandjani e os 
de Ali Khamenei (o presidente da Repú
blica), entre os hodjatis (representantes 
do Islã conservador) e os seguidores de 
Montazeri (designado imã) e, /ast but not 
/east, existe uma guerra política e ideo
lógica entre os hodjatis e os maktabis, 
isto é, entre os partidários de uma in
terQretação conservadora do Islã e 
aqueles que no Irã são chamados de 
"seguidores da linha do imã". 

Essa rede de conflitos e de tendên
cias políticas anuncia a iminência de ra
cha na coligação governamental e 
questiona a estabilidade das instituições 
políticas do país. 

Um futuro imprevisível 

Deve-se esperar em um futuro pró
ximo a implosão do regime do aiatolá 
Komeini? Na opinião do ex-presidente 



Bani Sadr, atualmente exilado em Paris, 
não hã nenhuma dúvida a respeito. 

"A República Islâmica está agonizan
do", declara a terceiro mundo. "Não 
sou eu quem o afirma, e sim os próprios 
dirigentes do regime. Em uma recente 
reunião, as mais altas autoridades do 
país - o presidente do Parlamento, M. 
Rafsandjani, o primeiro-ministro, Mir 
Hossein Moussavi e o responsável pelo 
Conselho Superior de Justiça, Moussavi 
Ardabili - disseram isso clara e aberta
mente a Komeini". 

No entanto, nem todos são da mes
ma opinião. Algumas das principais fi
guras do "Partido de Deus" (Hezbol/ah) 

acham que essas conclusões não têm 
fundamento. "As divergências dentro 

Ali Khamenei Ali Rafsandjani 

do regime iraniano não podem ser 
comparadas às lutas políticas ou ideoló
gicas do tipo ocidental", rébatem. Ao 
contrârio do que acontece nos países 
ocidentais, segundo el~s, há no Irã 
questões essenciais em relação às quais 
há uma unanimidade de critérios entre 
todas as correntes: a) que Komeini - em 
sua condição de Faghih infalível - está 
acima de todas as leis e tem a última 
palavra; b) que o Islã, como base ideo
lógica e política do regime, prevalece 
sobre qualquer lei que tenha sido de
cretada; c) que o fim (isto é, a prepara
ção do terreno para a volta do 129 imã e 
para o restabelecimento da justiça na 
Terra) Justifica os meios. 

"Isso significa - alegam os seguido
res do Partido de Deus - que o Ve/ayate 

Faghih (em tradução literal, "o governo 
dos doutores em Fegh", isto é, os dou
tores na ciência do Corão, na tradição e 
na jurisprudência islâmica), é o governo 
mais aceitável até a volta de Moham
med al-Mahdi, o 129 imã de nossa tradi
ção. Não é realmente em torno das 
idéias que existem divergências dentro 
de nosso governo, mas sim em relação 
à interpretação que cada dirigente faz 
dos princípios de nossa tradição. Exis-
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tem outros conflitos provocados pelos 
ciúmes de um mol/ah em relação à capa
cidade, riqueza ou influência política de 
outro mo/lah. Mas esse tipo de problema 
tem sido realmente muito ocasional", 
afirmam. 

Como interpretar corretamente essa 
luta de tendências? É válido falar de 
"moderados" e "extremistas"? Existe, 
de tfato, uma direita e uma esquerda 
dentro da República Islâmica? O profes
sor Charok Vaziri, que atualmente tra
balha na Universidade de Lausanne, na 
Suíça, considera que é um erro dar 
muita importância ao discurso oficial 
dos mollah. "Na maior parte das vezes -
afirma Vaziri - eles se valem de uma 
terminologia de esquerda ou de direita, 

Mashemi (executado recentemente), 
pertencem a pâginas já viradas dessa 
revolucão singular. 

Atualmente, o regime de Teerã é a 
expressão de uma alianca de fato entre 
duas tendências da revolução islâmica: a 
dos Fundamentalistas da Tradição Xiita 
Duodecimal (hodjatis) e a dos Revolu
cionários Pragmáticos da Linha do Imã 
(maktabis). 

Os primeiros tomaram seu nome rl11 
palavra árabe hodjat, que também é um 
dos nomes do 129 imã. Ou seja, hodjatis 
significa "aqueles que esperam o imã". 
São a maioria dos quadros religiosos do 
regime atual. Em geral, se diferenciam 
dos maktabis por serem conservadores 
em termos políticos, por seu funda-

BaniSadr Mehdi Ba zargan Chapur Baktiar 

extremista ou moderada, simplesmente 
para marcar suas diferenças com os ad
versários, que têm um discurso oposto". 

"No Ocidente, quando se fala de luta 
de tendências, se pensa em partidas de 
xadrez entre falsos adversários que dis
putam o poder. Entre as autoridades do 
regime iraniano, embora existam rivali
dades porque todos desejam suceder 
Komeini, há um acordo tâcito: todos 
querem continuar no governo." 

Mas ... quem governa? 

A revolução islâmica foi depurando 
sucessivamente diferentes tendências. 
Os "islamistas modernizantes" (grupos 
inspirados politicamente na obra e pen
samento de Ali Shariati, do aiatolá Te
leghani, do ex-presidente Bani Sadr, do 
ex-primeiro-ministro Mehdi Bazargan e 
do ex-ministro da Saúde Pública, dou
tor Sarni, todos eliminados do cenário 
político interno entre 1979 e 1981 ); os 
Moudjaheddines Khalq (eliminados em 
1981 ); os "tradicionalistas religiosos" 
(que se inspiravam no pensamento do 
aiatolá Chariat Madari), eliminados po
liticamente entre 1982 e 1984; e os "is
lamistas revolucionários", de Mehdi 

mentalismo religioso e por sua postura 
diplomática, mais aberta em relação ao 
Ocidente. Esse fundamentalismo "puro 
e duro" preconiza a aplicação ao pé da 
letra do Corão e do hadith (palavra árabe 
que significa "conversação") da tradição 
xiita iraniana. São partidários da flage
lação e do apedrejamento até a morte e 
do direito a cortar as mãos dos ladrões. 
Consideram a mulher como absoluta
mente inferior ao homem e a obrigam a 
cobrir -se com o hedjab (tradicional rou
pa islâmica). Não aceitam nenhum tipo 
de mudança social. 

Os hodjatic; têm cem deputados no 
Parlamento (Maj/ess), seis cadeiras no 
Conselho de Salvaguarda da Constitui
ção (de 12 membros), uma espécie de 
Conselho de Estado, e são maioria na 
Escola de Teologia de Oom. Contam 
com o apoio do jornal Ressa/at ("A Mis
são"), dirigido pelo aitolá Azari Khomy 
e com vultosas contribuições financeiras 
da maior parte dos comerciantes irania
nos (os'bazaris). 

Na opinião do ex-presidente Bani 
Sadr, eles contam também com o apoio 
de importantes personé!gens no gover
no: do atual presidente da República, Ali 
Khamenei; do aiatolá Khaz-Ali (membro 
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Decreto 
apóia reformistas 

D Um decreto, aprovado re
centemente pelo aiatolâ Ko

mem1, concede ao pnme1ro-m1-
nistro Mir-Hossem Moussavi po
deres para legislar sobre certos 
temas, sem consulta ao Parla
mento. A promulgação do decreto 
criou polêmica, pois não foi do 
agrado das correntes conserva
doras do governo (hodjatis), de
fensoras da obediência irrestrita 
às leis 1slãm1cas estabelecidas pelo 
Corão e aos preceitos do profeta 
Maomé. 

Ao contrario, a decisão de Ko
meini apóia os grupos reformistas 
(maktab/s), que defendem uma 

do Conselho de Estado); do aiatolá Ma
davi Khani (um religioso que mantém 
contato com a oposição, em particular 
com o ex-primeiro-ministro Mehdi Ba
zarghan) e o hodjatoleslam Falsani, 
muito próximo a Kcmeini. 

Por sua vez, a tendência que no Irã é 
conhecida como dos maktabis, palavra 
que em árabe significa "pessoa que fre
quenta a escola teológica", reúne a 
maior parte dos quadros civis e religio
sos diretamente vinculados a Komeini. 
São pessoas que, analisadas a partir de 
uma perspectiva de "esquerda-direita", 
"moderados-progressistas", "sinceros
oportu nistas", são indefiníveis. A pró
pria palavra maktabi é usada para quali
ficar uma pessoa que é "fiel à doutrina 
oficial", o que no momento significa 
"fiel ao modelo, às idéias e ao pensa
mento do aiatolá Komeini". 

Komeini não é apenas o tutor (faghih) 
infalível da República Islâmica, mas 
também o chefe de uma das facções 
políticas da revolução. Quem são os 
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maior flexibilidade na interpreta
ção do islamismo, no sentido de 
facilitar as soluções para proble
mas que um Estado moderno tem 
de enfrentar, ta s como. a poht1ca 
para os setores bancários, de utili
dade publica e relaçoes trabalhiStaS. 

Kome1m fez censuras à atitude 
do presidente Khamenei por este 
ter cnt1cado o decreto. Já o seu 
sucessor designado, o aiatolã Ah 
Montazen, fez um apelo aos inte
grantes do Conselho de Guardiães 
a serem menos conservadores e a 
interpretarem as leis 1slâm1cas "de 
acordo com as necessidades do 
tempo, da revolução e do povo". 

verdadeiros maktabis e como reconhe
cê-los"? Ninguém sabe. 

Em princípio, qualquer pessoa pode 
dizer que é maktabi. Basta autodefinir-se 
como seguidor de Komeini. Por isso 
mesmo, ninguém pode evitar que essa 
autodefinição esteja baseada no opor
tunismo político. Em geral, dentro do 
regime tem-se a tendência de medir a 
fidelidade à linha do imã pelo número 
de mártires que cada um possa atrair 
para se sacrificar pela causa - mártires 
que potencialmente poderiam se sacrifi
car no futuro. 

Por isso, é quase impossível identifi
car com clareza a linha divisória entre 
quem pertence ou não ao grupo dos 
maktabis. Geralmente, se diz - e nisso 
coincidem as opiniões de todas as ten 
dências políticas e religiosas - que a 
única coisa que os une é o fato de gra
vitarem em torno da ideologia "komei
nista". São homens que na sua maioria 
estudaram nos Estados Unidos e defen
dem uma interpretação do Islã "prag-

mática e revolucionária". 

O Islã: uma idéia-força 

Trata-se de uma concepção do Islã 
que se rebela contra a intromissão 
ideológica do exterior e que tende a in
terpretar a religião muçulmana como 
uma "idéia-força" para a libertação dos 
povos do Terceiro Mundo. Para cumprir 
esse papel político, consideram legítima 
a incitação à propagação dessa religião 
por todo o mundo, se opõem a todos os 
partidos políticos e a qualquer outra in
terpretação religiosa que exista no 
mundo muçulmano atualmente. 

Os maktabis são minoritários no 
aparelho religioso, mas controlam a 
maioria dos setores vitais da República: 
os tribunais extraordinários, a rádio, a 
televisão, os jornais, a organização dos 
Pasdaran los guardiães da revolução is
lâmica), do Partido de Deus, dos "Vo 
luntários Islâmicos" (Bassij) etc. 

Controlam os eixos do sistema, mas 
não a base militante que garante ao re
gime seu consenso. Estão diretamente 
ligados ao carisma e ao poder que ema
na do imã Komeini. "Sem Komeini, os 
maktabis não existiriam", declarou a ter
ceiro mundo um comerciante de Teerã. 
"E seus principais líderes, como Raf
sandjani e Mir Hossein Moussavi, pro
vavelmente não desempenhariam ne
nhum papel nas instituições do país". 

Contra a maré 

Embora uma das características da 
República Islâmica seja a falta de unida
de, apesar de inspirar-se em uma ideo
logia exclusivista e globalizadora - o Islã 
-, nela não se manifesta o centralismo 
institucional que aflora na maioria dos 
Estados totalitários. Caracterizada pela 
rr ultiplicidade dos centros de decisão, a 
República Islâmica não conseguiu esta
belecer entre eles uma coordenação po
lítica mínima. 

Esses centros de decisão estão con
trolados pelos maktabis, mas o poder 
religioso dos hodjatis atua como contra
peso. O conjunto está unido em torno 
do carisma de Komeini e justificado no 
fanatismo das massas, que em grande 
medida continuam fiéis aos ideais da 
revolução que, em 1979, derrubou o xá, 
apesar das depurações que se sucede
ram desde então, da eliminação siste-



mática dos adversários e da corrupção. 
No plano econômico, a diminuição 

das exportações de petróleo de 11 ,7 mi
lhão de barris por dia em 1985, para os 
atuais 1,11 milhão de barris; o déficit no 
balanço de pagamentos, superior a 2,7 
bilhões de dólares; o crescimento nega
tivo de -5%; a inflação superior aos 30% 
ao ano etc. provocaram insatisfação so
cial. Não é para menos: as injustiças so
ciais não só não foram superadas, como 
se aprofundaram; aumentou a insegu
rança; o desemprego atinge mais de 12 
milhões de trabalhadores e o empobre
cimento da populacão é notório nas ci
dades e no interior. 

Com esse panorama, lutando apa
rentemente contra a maré, como é que 
a revolução iraniana consegue sobreviver? 

Reuter 

Se formos pela opinião dos simpati
zantes do ex-primeiro-ministro Chapur 
Baktiar, a sobrevivência do regime pode 
ser explicada por três fatores: a corrup
ção generalizada, a cumplicidade eco
nômica do Ocidente e o apoio político 
das grandes potências ocidentais. "Fora 
isso, só a repressão e o uso permanente 
da violência podem garantir a 'estabili
dade' do regime", afirmou a terceiro 
mundo o ex-primeiro-ministro. "É fácil 
recrutar alguns milhares de pessoas de 
todas as aldeias do país e levá-las a 
desfilar 'com pompa' pelas ruas de Te
erã, diante das câmaras. Mas, na verda
de, isso não representa o sentimento do 
povo iraniano", acrescentou Baktiar. 

Criança com cabeça raspada: sinal de que sua mãe aceitaria que ele fosse um mártir 

Para o ex-presidente Bani Sadr, que, 
como Chapur Baktiar, está há anos exi
lado em Paris, o regime de Komeini se 
mantém porque é "como um câncer: vai 

avançando, até tomar todo o corpo e 
matá-lo". E acrescenta: "Komeini tem 
conseguido sobreviver politicamente 
por causa da guerra contra o Iraque. 
Uma guerra que foi se transformando 
de luta ideológica em luta política, até 
chegar a ser uma guerra total e genera
lizada, contra o Iraque e contra o 
mundo". 

O ex-presidente também explica a 
sobrevivência do regime pelo nível que 
atingiu a corrupção. "Dentro do regime, 
todos se corromperam", afirma. "Cada 
facção tem em seu poder um c'ossiê so
bre a corrupção das outras, a fim de 
que, no momento apropriado, possa 
utilizá-lo para disparar um tiro certeiro 
naquele que deseje destruir". Ao con-

Reuter 

Exilados iranianos na Sulça montam uma peça teatral, contra o regime de Kotr« ini 

1988 - N'l 107 

trário do que se afirma, "o Irã importa 
mais terrorismo do que exporta", assi
nala Sadr. E explica porquê: "A maior 
parte da$ facções do regime acerta suas 
contas através do terrorismo. É dessa 
forma que governam". 

Evidentemente, o aiatolá Ghafari -
que trabalha atualmente como embai
xador de Teerã perante o Vaticano -
não concorda com essas opiniões. "Há 
14 séculos que os muçulmanos irania
nos tentam se governar segundo seus 
próprios princípios, sem interferências 
externas. Por que haveríamos de renun
ciar agora a exercer esse direito?", diz. 
"A revolução islâmica se mantém no 
poder porque o povo iraniano assim o 
deseja". 

Será a República Islâmica a expres
são verdadeira de uma revolução que 
após nove anos no poder continua fiel a 
seus princípios? Ou será uma farsa, co
mo afirmam os opositores de Komeini? 

É difícil sabê-lo, ao menos por agora. 
É provável que tudo fique mais claro no 
dia em que falte o cimento ideológico 
gerado pela presença do aiatolá Komei
ni. Possivelmente, nesse momento co-
mecem a surgir as respostas. • 

1 N. da R. Os omíadas são descendentes de Omme· 
yah, califa da segunda dinastia muçulmana de Damasco 
(Síria), em linhagem direta de Maomé. 

Os abassidas ío,mam a terceira dinastia dos califas 
érabes sucessores de Maomé, fundada em 750 por Aboul 
Abbas, descendente de Abbas, tio do Profeta. 

2 Nota do autor Meshkinl se refere aos Moudjahed
dines Khatq , que agora lutam contra a revolução, a partir 
ne posições de esquerda, 
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IÊMEN DO NORTE 

Um país tranquilo 
O único pais arabe que escapou da colonização europeia é um 

dos estados politicamente mais estaveis da região 

Mohamed Safem 

E 
m setembro de 1962, quando 
aconteceu a insurreição contra 
AI-Badar, o último imã do país, 

o lêmen do Norte era uma das nações 
mais atrasadas e subdesenvolvidas do 
mundo. Não existia nada: nem água, 
nem escolas, nem estradas. Depois de 
ter permanecido isolada durante sécu
los, a República Árabe do lêmen parece 
caminhar hoje, decididamente, pelo ca
minho do progresso. 

"A água, as escolas e as estradas -
declarou recentemente a terceiro mun
do Ali Makatari, um funcionário da em
baixada italiana em Sana'a, a capital ie
menita - são um mérito inquestionável 
do atual presidente Abdallah Saleh. E o 
povo iemenita lhe está muito agradecido". 

De fato, é difícil encontrar alguém 
que se _manifeste contra o atual gover
no. Tudo funciona: o comércio, o setor 
de construção, a agricultura e a indús
tria. Pelas estradas iemenitas rodam 
milhares de automóveis japoneses e 
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alemães, os preferidos dos homens do 
governo. À crise de 1984, com suas res
trições a importações, seguiu-se uma 
etapa de abundância e prosperidade. 
Graças ao florescente contrabando to
lerado pelas autoridades, existe um di
versificado estoque de artigos de con
sumo a preços inferiores aos europeus. 

Expansão agrícola e 
desenvolvimento industrial 

A construção está em plena expan
são. As principais cidades iemenitas, 
como Sana'a, Taiz, lbb, Hajah, AI-Bay
da', Hodeida e Dhamar ultrapassaram a 
muralha ancestral das tradicionais medi-

-nas (cidades) árabe-muçulmanas e se 
espalham como uma mancha de óleo 
pela campina ao redor. 

Graças ao concurso direto das forças 
armadas, a agricultura está proporcio
nando ao país um aceitável nlvel de 
auto-suficiência em alimentos. Sob o 
comando do tenente-coronel Nagi al
Roheshan, a campanha para a reativa
ção agrícola, iniciada em 1984, começa a 
dar os primeiros frutos. Mais de oito mil 

hectares de terras não-cultiváveis foram 
transformadas em zonas férteis e pro
dutivas. Por toda parte florescem· as 
plantações de melão, pera, mamão e 
manga, ladeadas por vastas extensões 
de culturais tradicionais. 

A incipiente indústria fez gigantescos 
avanços no campo da conservação de 
alimentos e da transformação de pro
dutos agrícolas de primeira necessida
de. O artesanato está em pleno desen
volvimento e o turismo - reservado ex
cluivamente a uma clientela seleta -
começa a dar frutos. 

O dr. Abdel Rahman - diretor do es
critório técnico que se ocupa da recons
trução da parte histórica da cidade de 
Sana'a - explica que os iemenitas dese
jam estimular um turismo estritamente 
seletivo. "O turismo de massas, de 
gente 'inculta', capaz de 'devastar' o 
patrimonío do país, não nos interessa", 
diz ele. "Não queremos que o lêmen do 
Norte se transforme em outro Egito". E 
acrescenta: "Queremos reservar nossas 
belezas arqueológicas para visitantes 
que sejam capazes de apreciá-las e sai
bam respeitar o patrimônio histórico e 
cultural do nosso país". 

Com nove milhões de habitantes 
distribuídos em 11 estados e com quase 
195.000km2

, a República Árabe do lê
men conseguiu se manter à margem 
dos dois blocos, capitalista e socialista, e 
garantir a ajuda dos bancos internacio
nais e dos Estados Unidos, da União 
Soviética, da Comunidade Econômica 
Européia (CEE), China, Iugoslávia, Tur
quia e quase a totalidade dos países 
árabes produtores de petróleo. 

Até há pouco tempo, a Arábia Sau
dita estava disposta a assumir a totali
dade dos gastos do Estado e do exército 
iemenita. Desde, é claro, que o governo 
de Sana'a se comprometesse a não fa
zer prospecção de petróleo e a manter a 
sociedade iemenita num estado de sub
desenvolvimento moderado. 

A independência econômica 

Mas a situação mudou a partir de 
1984. Com a ajuda de uma pequena 
empresa petrolífera norte-americana, a 
US Hunt Oil Co., o país entrou definiti
vamente na era do petróleo e do desen
volvimento econômico. A Yemen Hunt 
Oil Co., a filial iemenita da empresa 
norte-americana, depois de localizar 



importantes jazidas de hidrocarbonetos, 
construiu com a participação de grupos 
alemães e italianos um oleoduto que li
ga a zona petrolífera de Mareb à capital 
e ao porto de Hodeida, no mar Verme
lho. Essas jazidas estão dando ao jovem 
coronel Ali Abdallah Saleh a possibili
dade de realizar seu sonho de indepen
dência económica. 

Um oleoduto, de cerca de 450km de 
comprimento, com uma capacidade de 
mais de 300 mil barris diários, entrou 
em atividade em outubro do ano passa
do. Com ele, o país poderá se libertar da 
sua atual submissão à Arábia Saudita, o 
poderoso e temível aliado do Norte. Um 
aliado cada vez mais incômodo para 
o regime de Sana'a, principalmente do 
ponto de vista do tratado de AI-Alif fir
mado em 1934 entre a Arábia Saudita e 
o então reino do lêmen do Norte. O 
acordo bilateral prevê a devolução ina
diável das províncias iemenitas de "Na
jran, Assir e Jaizan - atualmente sob 
domínio saudita - ao lêmen do Norte, 
êm 1994. Enquanto isso, a monarquia 
saudita não quer nem ouvir falar do as
sunto e está fazendo todo o possível 
para convencer os dirigentes iemenitas 
de renunciar a esses territórios. 

Uma original filosofia política 

O regime, que há nove anos. está no 
poder, parece gozar de apoio popular. O 
presidente Ali Abdallah Saleh - um ex
sargento promovido a oficial em 1963 e 
que chegou ao poder depois dos assas
sinatos consecutivos de dois presiden
tes, AI-Hamdi e AI-Ghashmi - goza de 
um indiscutível prestígio entre a popu
lação. A "filosofia política" do jovem 
presidente de 42 anos, é extremamente 
original. Poderia ser resumida em uma 
das muitas palavras-de-ordem que dis
putam as paredes das principais praças 
do país: "Nos negamos categorica
mente a aplicar as teorias e doutrinas 
políticas, económicas e sociais vigentes 
nos demais países". Um eslogan que 
reflete claramente a vontade de seguir 
seu próprio caminho. 

O regime de Saleh é claramente anti
comunista, apesar dos seus sólidos la
ços políticos e militares com a União 
Soviética. Está orientado em direção ao 
Ocidente, embora não aceite se entre
gar, de pés e mãos amarrados, aos Es
tados Unidos. É pró-árabe e defende 
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Enquanto a nação se desenvolve, Sana'a, a capital, mantém as características tradicionais 

a integridade territorial dos países ára
bes, mantém um contingente de cinco 
mil homens no Iraque e se diz disposto 
a enviar um corpo expedicionário à Lí
bia se a integridade da Faixa de Aouzou 
for ameaçada pelo Chade. Também é 
pró-palestino: permite que fedayines 
(que quer dizer "aquele que dá a pró
pria vida se for preciso") armados des
filem no seu exército e concede à OLP 
uma base permanente em seu território, 
na ilha de Kamran, no mar Vermelho. 

Um alucinógeno nacional 

As figuras mais proeminentes do re
gime, como o primeiro-ministro Abdul 
Aziz Abdel Ghani, o chanceler Abdel al
Karim al-lriani e o vice-primeiro-minis
tro Mohammed Said al-Attar, são per
sonagens admirados e queridos pela 
maioria da população. "O único verda
deiro problema do país - nos confiou 
um dos responsáveis pelo hospital de 
Sana'a - é o qat, a droga nacional mas
tigada diariamente por mais de cinco 
milhões de iemenitas". De fato, a catha 

edulis é a única praga do país. A maioria 
dos problemas de saúde provém do 
consumo desse alucinógeno (câncer da 
boca, impotência, úlcera duodenal etc.). 
Inclusive outros problemas como a 
corrupção, a delinquência juvenil, a de
sagregação familiar e a redução da ca
pacidade produtiva do setor agrícola 
também derivam do consumo de qat. 

Um técnico estrangeiro residente em 
Sana'a comentou para terceiro mundo 
que o descobrimento de jazidas de pe
tróleo provocará, a curto prazo, uma 
prosperidade económica no lêmen que 
levará o preço do qat às nuvens e os 
mais pobres não poderão mais se dar 
ao luxo de comprá-lo. Em cinco ou seis 
anos, o fosso entre os ricos e pobres 
pode se alargar, levando o país nova
mente ao triste caminho dos golpes de 
estado, que em outros tempos ensan
guentou a República Árabe do lêmen. 
Por enquanto, o homem comum da rua 
não parece se preocupar com essa pos
sibilidade. Está contente com sua situa
ção e sonha com dias melhores, en
quanto enche a boca de qat... • 
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Unir dois povos irmãos 

Muitos iemenitas do norte vão sempre a Adén, capital do lemen do Sul, 
a fim de demo nstrar sua adesão à causa da unificação dos dois palses 

O ministro Abdel Karim al-lriani 

Entrevista exclusiva com o chanceler 
,ememta, Abdel Karim Af..lriani 

D urante as cerirn5nias do 259 ani
versário da revolução iemenita, di
versas personalidades oficiais se 

referiram à possibilidade de unificação dos 
dois lêmen. O que há de verdade nisso? 

- Há muitos anos trabalhamos pela 
materialização desse sonho. Se Deus 
permitir, muito em breve estaremos em 
condições de conseguir a unidade do 
povo iemenita. 

E a Arábia Saudita e a União Soviética 
permitiriam que isso ocorresse? 

- Não é assunto deles. Sana'a e Adén 
não são províncias nem do Kremlin 
nem de Riyad. 

Então o sr. nega que Adén seja hoje um 
dos mais firmes aliados de Moscou na 
região,? 

- Isso não nos preocupa. O que é 
realmente importante é que os dirigen
tes dos dois lêmen desejam sincera
mente a unidade política e administrati
va de ambos os países. 
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"A unidade será feita pelo povo" 

O projeto de união dos dois lêmen ,á 
custou a vida de dois presidentes norte
iemenitas: lbrahím el-Hamdí, assassinado 
em 1977, e do seu sucessor, AI-Ghashmi, 
morto numa explosão de uma maleta cheia 
de explosivos. O senhor não teme que es
se novo projeto possa matar mais 
dirigentes? 

- Essas são as versões que circulam, 
mas até hoje ninguém conseguiu provar 
ser esse o móvel dos crimes. No que 
nos diz respeito, estamos muito tran
quilos e podemos garantir que conse
guiremos a unidade. 

Mas, com quem fazer isso? Com o ex
presidente Ali Nasser Mohammed, que 
atualmente vive aqui em Sana'a, ou com 
os atuais dirigentes de Adén? 

- A unidade entre os dois povos não 
é um assunto de pessoas, nem de gru
pos políticos. Nós a fa remos com aque
les que queiram realizá-la. O principal 
agente será o nosso povo. 

No hospital militar de Sana'a está sendo 
atendido atualmente um certo número de 
soldados norte-iemenitas que teriam sido 
feridos na frente iraquiana. Quantos solda-

dos do corpo expedic,onár,o norte-iemenita 
estão no Iraque? 

- Não existe um corpo expedicioná 
rio. Os internos no hospital militar são 
simplesmente voluntários que se ofere
ceram para ajudar seus irmãos iraquia
nos em dificuldades. Foram feridos lu
tando pela causa árabe. 

Mas dizem que no Iraque há mais de 
cinco mi soldados norte-iemenitas ... 

- Não posso lhe responder. Alguns 
norte-iemenitas se engajaram no exér
cito iraquiano, é verdade, mas ignoro 
quantos são. 

A LJbia parecia disposta a solicitar apoio 
militar norte-iemenita depois das sérias 
derrotas sofridas pelo exército de Kadhafi 
no Chade. Que atitude vocés adotariam? 

- É muito simples. Se o Chade che
gasse a ameaçar a integridade territorial 
da Líbia, nós interviríamos em apoio ao 
coronel Kadhafi. 

Aouzou, para nós, é intocável. É 
parte integrante do Estado líbio e da na
ção árabe. O lêmen do Norte é uma re
pública árabe e como tal tem o dever de 
defender com todos os seus m eios a 
integridade dessas nações. • 

A.B.M. 



LINHAS AÉREAS DE ANGOLA 

A Serviço da Reconstrução Nacional 



Acerte sua vida. 

Prêmios para quadra, quina, Sena, Sena anterior 



Acerte na Sena 

e Sena posteriot Aposta única: 60 cruzados. 
Todo mundo está perguntando 
$ENA? O que é SENA? 
E o rio da França? 
É cena de filme? 
Não é nada disso 
SENA é uma nova Loteria de Números, 
onde você só pode apostar 6 números. 
O que dá a todo mundo as mesmas 
chances de ganhar. 
Quem acerta os 6 números sorteados 
faz a sena. 
E fatura milhões de cruzados. 
Ganha também quem fizer a quadra, 
a quina, a sena anterior e a sena 
posterior. 
Sena anterior é o acerto de cada um 
dos números imediatamente anteriores 
a cada um dos números sorteados. 
Sena posterior é o acerto de cada um 

dos números imediatamente posteriores 
a cada um dos números sorteados. 
Veja o quadra 

COMO CONFERIR SEU JOGO 
EXEMPLO 

DEZENAS SORTEADAS: 05 12 17 26 39 46 

SENA ANTERIOR SENA SENA POSTERIOR 

04 05 06 
11 12 13 
16 17 18 
25 26 27 
38 39 40 
45 46 47 

Fácil, não? 
Assim, todo mundo que vivia raspando 
a sorte tem agora mais chances 
de ganhar. 
Também pode ocorrer da SENA 
acumular. Tanto na sena como na 
sena anterior e na sena posterior. 
Não se esqueça.Você tem a semana 
inteira para apostar. 
E o sorteio 
é toda 
segunda-feira. 
Ficou mais 
fácil acertar 
sua vida. 
Acerte na 
SENA. 

CAIXA ECONiMICA 

FEDERAL 



ma receita 
com sabor 

A São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos 
produz e distribui alimentos de preparo fácil e 
paladar bem ao gosto da gente. 
Com tecnologia avançada, é líder absoluto do 
mercado por traduzir as necessidades dos 
consumidores, contribuindo para melhorar a sua 
alimentação e fomentar o desenvolvimento na área 
de sua atuação. 

PRODUTOS SÃO BRAZ: 
uma família que presta muitos benefícios aos seus 
consumidores. 
Vitaminas, proteínas, calorias e sais minerais 
presentes nos produtos São Braz constituem uma 
saudável fon te de energia para os seus 
consumidores. 

Farináceos, açúcares e temperos formam uma 
verdadeira família, cujo principal objetivo é o de 
estar sempre presente à mesa dos seus 
consumidores, com alta qualidade e baixo custo, 
respeitando os hábitos alimentares de cada região. 
Contribuir para a alimentação de um povo é 
sempre um empreendimento muito gratificante 
para a São Braz, uma empresa voltada para os 
processos de alimentação em grande e~ <E 

lil2H 
vi':ilifW 
SÃO BRAZ S. A. 

INOúSTRIA E CO~RCIO DE ALIMENTOS 
Tel. (083) 321-2044 • Telex (083) 2227 

Campina Grande - Paralba - Brasil 
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Cresce a onda repressiva 
Usando como pretexto os conflitos raciais, o governo reprime a ação 

da imprensa e dos militantes e dirigentes da oposição 

Bill Hinchberger 

D urante os últimos meses, o go
verno da Malásia deteve cerca 
de 100 pessoas, inclusive mili

tantes e acadêmicos vinculados à defesa 
dos direitos civis, a organizações de 
proteção aos consumidores, movimen
tos sindicais, organizações comunitárias 
e de defesa do meio ambiente, assim 
como dirigentes de vários partidos polí
ticos. Três jornais - inclusive o influente 
The Star, o mais lido entre os jornais de 
língua inglesa - foram proibidos e sus
pensas as autorizações da polícia para a 
realização de reuniões públicas, semi
nários, assembléias e manifestações. 

O governo sofre a crescente pressão 
de uma ala dissidente dentro do seu 
partido - a Organização Nacional de 
Malaios Unidos (UMNO) - e dos seto·res 
de oposição independentes, parecendo 
ter escolhido o problema racial (um te
ma que divide a sociedade malaia) co
mo trunfo na tentativa de ficar no po
der. Dos 16 milhões de habitantes que 
vivem nesse arquipélago vizinho à In
donésia, 48% são de origem étnica ma
laia, 33% chinesa, 10% indiana e 8% de 
população autóctone. 

O primeiro-ministro Mahathir Mo
hammed acusou os detidos de terem 
tornado públicos problemas que tocam 
fundo no sentimento da população e, 
em consequência, terem acirrado os 
conllitos entre os malaios e não-malaios 
(particularmente com a minoria de ori
gem chinesa). O governo afirma que as 
medidas de segurança são necessárias 
para impedir o confronto racial. 

A provocação partiu do governo 

Ironicamente, parece que existem 
elementos dentro do governo do pri-
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Um soldado é detido depois de matar uma pessoa, num bairro sensível aos conflitos raciais 

meiro-ministro Mahathir Mohammed 
que estimulam os conflitos étnicos. Vá
rios dirigentes da coligação do governo 
lideraram uma manifestação de 30 mil 
pessoas para denunciar o descontenta
mento da minoria chinesa pela nomea
ção, para suas escolas, de professores e 
diretores que não falam o seu idioma. 

Um telegrama publicado no sema
nário londr1no The Guardian cita um di
plomata ocidental que afirma: "Sem 
dúvida, os agitadores pertencem ao go
verno e deixaram que o conflito aconte
cesse para sa lvar a própria pele". A co
ligação UMNO foi abalada por grandes 
divergências internas durante os últi 
mos meses, que colocou a facção lide
rada pelo primeiro-ministro Mahathir -
conhecida como Equ ipe "A" - contra 

um grupo rival liderado pelo ex-minis
tro da Economia, Tengku Razaleigh, a 
Equipe "B". Esta última facção não 
acatou o resultado da eleição partidária 
através da qual Mahathir conseguiu a 
presidência da UMNO, pela pequena 
margem de 40 vàtos num total de 1.500 
delegados. O problema foi apresentado 
à justiça pelos inconformados, que de
nunciaram a atitude anti-regula~ntar 
de certos funcionários do partido e a 
eleição ilegal de delegados para a con
venção partidária. 

A corrupção oficiar 

Outro episódio desgastante para o 
governo foi o ganho de causa do líder 
da oposição Lim Kit Siang num proces-
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so para impedir a concessão de um 
projeto de construção de uma estrada, 
orçada em 1 bilhão e 500 mil dólares, a 
uma empresa de propriedade da 
UMNO. Outros dirigentes da oposição 
se juntaram à ação judicial de Um, 
questionando os termos leoninos do 
contrato que afetaria as finanças públi
cas, ao impor enormes riscos e respon
sabilidades ao Estado. Os opositores 
denunciaram também a forma secreta 
como foram realizadas as negociações e 
a falta de ética do caso. 

Tanto Um como seu advogado Kar
pal Singh, integrante da UMNO, figu
ram entre os detidos pelo governo. 
junto com os militantes que mais ativa
mente denunciaram o projeto. Trinta 
e três parlamentares também foram 
presos, incluindo sete integrantes do 
partido de oposição Ação Democrática, 
representante da comunidade chinesa. 
Os mais importantes partidos políticos 
não foram poupados na repressão de
sencadeada pelo governo. Tanto a 
UMNO como a Associação Sino-Malaia 
- representante político da minoria chi
nesa dentro da coligação do governo - e 
o Partido lslãmico Pan-Malaio (oposi
ção) foram atingidos pelas medidas. Um 
jornal controlado pelo governo comen
tou que "as detenções abrangeram o 
mais amplo espectro dos críticos mais 
persistentes do regime e ativistas políticosH. 

Atingir os defensores dos pobres 

Possivelmente os mais atingidos têm 
sido os ativistas ligados aos grupos que 
defendem mudanças econômicas e so
ciais e ajuda à população indígena e aos 
setores mais pobres. Entre os detidos 
estava a advogada Meenakshi Raman, 
assessora jurídica da Associação de 
Consumidores de Penang e dos Amigos 
da Terra Malaia (FEM). que defendeu 
dois casos que se tornaram sérios pro
blemas para o governo. O primeiro foi o 
caso Bukit Merah, onde 20 mil mora
dores dessa localidade moveram uma 
ação contra a empresa japonesa Asian 
Rare Earth - com participação igualitá
ria de capital nacional - para impedir 
que ela continue produzindo rejeitas ra
diativos. Os moradores conseguiram 
uma medida cautelar provisória, que 
ordena a paralisação da produção dos 
rejeitas enquanto o tribunal continuar 
examinando a questão para pronunciar-
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se definivamente. No segundo caso, a 
advogada defende sete mil agricultores 
e suas famílias contra latifundiários e 
especuladores que pretendem expul
sá-los da zona agrícola de Penang. 

Entre os detidos também figuram 
Harrison Nlgau, dirigente da FEM no 
estado de Sarawak (Bornéu), que asses
sorou as comunidades tribais em sua 
luta para impedir que fossem despeja
dos de suas terras ancestrais pelas 
companhias madeireiras, e Chandra 
Muzzafar, presidente da Aliran - uma 
organização que luta pelos direitos hu
manos e civis - que denunciou a cor
rupção do governo e seus abusos de 
poder. Do total de detidos, 11 já foram 
Adlrllo 
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libertados (inclusive a advogada Mee
nakshi Raman), sendo que Chandra 
Muzzafar teve negado o seu pedido de 
habeas-corpus pelo Supremo Tribunal 
da Malásia. 

Hã pouco tempo, a Aliran pediu a 
formação de uma comissão para revisar 
a Constituição do país, uma medida que 
foi interpretada como um ataque ao go
verno do primeiro-ministro Mahathir. 
Entre os jornais afetados - além do The 
Star - figuram o quinzenário no idioma 
malaio Watan e o diário Sin Chew Jit Poh, 
da comunidade de língua chinesa. 

Estado de sítio 

As detenções foram efetuadas com 
base no Decreto de Segurança Interna 
do Estado, que permite a reclusão de 
pessoas por tempo indeterminado, sem 
processo judicial. Esse decreto foi apli-

cada pela última vez em 1976, quando 
ocorreu um sério conflito interno, de
pois da morte do primeiro-ministro Tun 
Razak. Naquela oportunidade, foram 
presos dois secretários de Estado per
tencentes ao partido do governo e vá
rios dirigentes de outros partidos 
políticos. 

O uando o atual primeiro-ministro 
Mahathir assumiu o governo, em 1981, 
prometeu liberar os presos políticos e 
democratizar a vida do pais. Porém, 
uma série de leis repressivas, além do 
Decreto de Segurança Interna, conti
nuam em vigor: a permissão que os jor
nais diários devem requerer a cada ano 
para continuar saindo; o registro das 

A Federação 
daMaldsia 
(329. 749km2} 
es/4 integrada 
pela Malásia 
Peninsular e 
os estados 
deSarawake 
Sabah, na 
parte norte da 
ilha de 
Bomeú. Sua 
populaçAo 
tJtald de 
14. 860. OOOhab. 

organizações políticas; limitações ao 
direito dos trabalhadores se organiza
rem e restrições ao direito de greve; a 
proibição de realizar reuniões públicas 
sem autorização policial e manifesta
ções durante a campanha eleitoral. 

Em meados de novembro do ano 
passado, o governo da Malásia propôs 
uma emenda à Lei de Imprensa no sen
tido de aumentar ainda mais as restri
ções à ação no país de agências noticio
sas nacionais e estrangeiras. 

Os observadores estrangeiros consi
deram que os dirigentes da UMNO, ao 
provocarem os distúrbios raciais, estão 
"estimulando o conflito para obrigar o 
governo a declarar o estado de emer
gência". A partir dai, Mahathir e seus 
seguidores poderiam prescindir da jus
tiça e reprimir ainda mais violentamente 
seus críticos para assegurar a continui
dade da Equipe "A" no poder. • 
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CONFER~NCIA DE ACAPULCO 

A conferência pres idencial de Acapulco: boas intenções, que definirão em grande medida, o futu ro da divida externa latino-americana 

A união faz a força 
A criação de um instrumento de consulta e de acordo político pode 

ter uma influência determinante sobre os problemas econômicos 
lat ino-americanos, particularmente sobre a dívida externa 

Pablo Piacentini 

O 
s presidentes de oito países lati
no-americanos (que têm duas 
coisas em comum: serem demo

cráticos e estarem entre os maiores de
vedores do mundo) tomaram decisões 
que poderiam ser a base para a solução 
dos seus gigantescos déQitos. Os ban-
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cos credores, no entanto, cujos interes
ses seriam afetados pelas medidas, rea
giram com calma e consideraram que as 
decisões afa!ltavam os temores sobre 
a formação de um "clube de devedo
res", que pudesse impor uma solução 
unilateral do problema. Essa contradi
ção sugere a dificuldade para analisar os 
efeitos reais dos acordos sobre a dívida, 
assinados a 29 de novembro último, em 
Acapulco, pelos chefes de Estado da 

Argentina, Brasil, Colômbia, México, 
Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela. 

Do ponto de vista político, a reunião 
- a primeira desse tipo realizada à mar
gem dos Estados Unidos e da Organiza
ção dos Estados Americanos (OEA) - foi 
considerada um passo histórico em re
lação aos objetivos de independência 
e integração da região latino-americana. 
Porém, no caso especifico da dívida, um 
dos principais temas em discussão, esse 
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Reuters 

Alan Garcia: suas audaciosas propostas não foram adotadas em favor da unidade 

julgamento é particularmente difícil. 
Em princípio, os oito países poderiam 
encontrar uma solução para a dívida, 
com a condição de concordarem num 
programa de ação e o aplicarem com 
vontade política firme e unânime. 
O Grupo dos Oito totaliza 80% da po
pulação da América Latina e Caribe, três 
quartos do território e o grosso do en
dividamento da região (340 bilhões de 
um total de quase 400 bilhões de dóla
res). 

Nessas condições, se os oito tives
sem formado o tal "clube de devedo
res", tão temido pelos bancos comer
ciais dos Estados Unidos, que seria o 
setor credor mais afetado, certamente 
não haveria dúvidas a respeito dos re
sultados de Acapulco. Porque se trataria 
de um grupo que apresentaria um pa
cote de condições precisas e unilaterais, 
deixando para os seus interlocutores 
uma reduzida margem de negociação. 

A arma das sanções 

Essa fórmula poderia r1carretar um 
confronto que, com r:erteza, teria levado 
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os bancos e o governo dos Estados 
Unidos a usar a arma das sanções 
econômicas. 

Foi por isso que, na reunião do Méxi
co, o presidente colombiano, Virgílio 
Barco - sem dúvida, o mais conservador 
dos oito -, defendeu posturas mais 
brandas e moderação no "compromisso 
de Acapulco pela paz, pelo desenvolvi
mento e pela democracia". E certa
mente ele o conseguiu. 

Não satisfeita com isso, a delegação 
colombiana, depois das deliberações, 
emitiu um comunicado e, nesse docu
mento inusitado, reivindicou para si 
uma influência chave nas resoluções, 
pois afirma que "a posição colombiana 
contribuiu decisivamente para que o 
estudo do assunto (a dívida externa) 
fosse equilibrado". Da mesma forma, 
rejeitou qualquer interpretação da reu
nião como um precedente para a for
mação unilateral de um suposto bloco 
de países devedores. 

Assim, algumas das reivindicações 
mais claras, defendidas pelo presidente 
peruano, Alan Garcia, toram diluídas 
em favor da unidade. Talvez tenha sido 

isso que acalmou os banqueiros, preo
cupados com a possibilidade de que 
prevalecessem posturas mais duras. 

É fato, no entanto, que as resoluções 
de Acapulco traçam um diagnóstico 
correto da situação, da mesmo forma 
como enumeram os princípios para 
uma solução do problema. Em primeiro 
lugar, invocam a co-responsabilidade 
das partes no endividamento. Já que a 
dívida se agigantou até tornar-se into
lerável e inviável, devido a decisões 
alheias aos recebedores dos emprésti
mos - em particular, o efeito multiplica
dor dos exorbitantes aumentos dos ju
ros norte-americanos-, a co-responsa
bilidade significa que todas as partes 
envolvidas devem compartilhar os sa
crifícios. 

Agora, os presidentes vão orientar 
seus ministros para que prossigam as 
negociações, baseadas no princípio da 
co-responsabilidade. Não se trata de 
um clube ou de um bloco, já que se fala, 
exatamente, de negociação e de acordo 
entre as partes. No entanto, cabe per
guntar qual será a resposta dos países 
latino-americanos se os bancos e go
vernos credores respondem com nega
tivas ou com posições que reiterem os 
termos já conhecidos. Isto é, pagar a 
totalidade do principal e dos juros acu
mulados, sem maiores concessões do 
que as relativas às renegociações que se 
sucederam nos últimos anos. 

Desse ponto de vista, as perspectivas 
de acordo parecem pequenas, pois, no 
conteúdo, as posições são opostas. De 
fato, os oito afirmam que se deve limitar 
o "serviço da dívida à real capacidade 
de pagamento de cada país" e que esse 
custo deve ser compatível com o desen
volvimento econômico das nações. Sa
be-se que o serviço da dívida - amorti
zação mais juros - excede amplamente 
essa capacidade. Os países endividados 
só conseguem pagar os juros, graças à 
concessão de novos empréstimos. En- ' 
quanto isso, todas as partes - inclusive 
os banqueiros - sabem que a devolução 
do principal está fora da realidade. 
Portanto, esse princípio implicaria uma 
importante modificação no tratamento 
do problema. 

A diminuição da carga 

O documento de Acapulco menciona 
as fórmulas concretas que deveriam ser 



aplicadas. Em primeiro lugar, a redução 
do montante dos créditos, que deveriam 
se relacionar com o mercado secundá
rio, ou seja, com os valores pelos quais 
os títulos da dívida são negociados no 
mercado. Como esse valor comercial é 
aproximadamente a metade do valor 
nominal, a aplicação desse princípio im
plicaria uma diminuição substancial da 
carga financeira. 

Um outro aspecto capital da questão 
é a redução dos juros. É evidente que a 
diminuição do montante, juntamente 
com a redução dos juros, constituem os 
únicos termos em que parece concebí
vel a solução do endividamento. 

A flexibilidade das formas não deve 
esconder a dureza das opções que se 
delineiam. Se o setor bancário reiterar 
sua negativa em reduzir o montante e 

em revisar e programar os juros, estará, 
de fato, recusando a proposta feita em 
Acapulco. 

Nesse caso, a própria dinãmica dos 
fatos pode levar a um endurecimento 
dos oito na reunião que realizarão no 
segundo semestre de 1988. Presume-se 
que esse encontro ocorrerá depois das 
negociações ministeriais e que a atitude 
e a disponibilidade de todas as partes já 
estarão, então, definidas. Na realidade, 
os presidentes prevêem que o conflito 
se precipite e que alguns países optem 
pela imposição de soluções unilaterais. 
Um trecho importante do documento 
de Acapulco diz: 

"Se não se concretizarem oportuna
mente os avanços pretendidos, alguns 
países, à luz de suas próprias circuns
tâncias, poderão se ver obrigados a to-

mar medidas unilaterais para limitar o 
serviço da dívida de forma coerente 
com as suas necessidades de desenvol
vimento. Nesse sentido, expressamos 
nossa solidariedade com os países que, 
no exercício de sua soberania, tomarem 
medidas para limitar o serviço de sua 
dívida à sua capacidade de pagamento." 

No decorrer de 1988, serão esclareci
das as incógnitas e as dúvidas que fo
ram colocadas depois das deliberações 
de Acapulco. Consiga-se ou não uma 
solução para o endividamento, as posi
ções respectivas estarão mais nítidas. 
Pelo menos nesse sentido, deve-se re
conhecer que o Grupo dos Oito discutiu 
o assunto em termos que exigem defi
nições, criando um instrumento de con
sulta e de acordo político que não 
existia. • 

------NDTAS---------1 
MÉXICO: AUSTERIDADE PARA 
PAGAR OS BANCOS 

No final do ano passado, o gover
no do presidente Miguel de la Madrid 
anunciou o chamado "Pacto de Soli
dariedade Econômica", acertado com 
os empresários e com as organiza
ções que congregam os trabalhado
res mexicanos. O acordo prevê a 
execução de medidas de austeridade 
econômica, com as quais se pretende 
conter a inflação, que chegou a 150% 
em 1987. 

O plano corresponde à típica re
ceita orientada pelo FMI: desvalori
zação da moeda nacior.al (o peso 
mexicano) frente ao dólar norte
americano; aumento substancial das 
tarifas dos serviços públicos (84% de 
aumento para a energia elétrica, 85% 
para o serviço telefônico e 17,2% 
para os trens); aumento do preço da 
gasolina e outros derivados do pe
tróleo (85% para a nafta e 79% para 
os fertilizantes) e um virtual conge
lamento dos salários (aumento de 
apenas 15%), a fim de reduzir o po
der de compra da população. 

A caracterlstica desse "pacto de 
solidariedade" é que ele acabou 
sendo tão pouco "solidário", 
que alguns dos que o assinaram 
começaram a criticá-lo assim 
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que as primeiras medidas foram 
tomadas. 

O plano se propõe a reduzir os 
gastos públicos. Para isso, o orça
mento de investimentos do Estado 
serão reduúdos em 20,5%, em 1988, 
e várias empresas do setor público 
serão privatizadas, em particular as 
do setor açucareiro, construção naval 
e mineração. 

Dezessete engenhos de açúcar, 
três estaleiros e um número não
determinado de empresas minera
doras serão colocadas à venda e, no 
setor energético, a companhia pa
raestatal "Petróleos Mexicanos" re
duzirá o ritmo da construção da se
gunda etapa de uma de suas refina
rias, sendo cancelado o projeto de 
uma outra. 

Para muitos políticos da oposição 
e meios de comunicação, não se trata 
de um mecanismo sério destinado a 
corrigir distorções na economia do 
pais, mas sim de um concessão ao 
setor privado, em detrimento dos 
trabalhadores. 

Um dirigente do Partido Socialista 
Mexicano (PSM), o ex-candidato He
berto Castillo, afirmou que as medi
das, longe de deter a inflação, só 
conseguirão desencadear uma nova 
etapa recessiva. 

ARGENTINA: AUMENTAM AS 
FALÊNCIAS E O DESEMPREGO 

Uma análise de uma universidade 
argentina revelou que as falências 
e recursos preventivos de credores 
afetaram, em 1987, 1.308 firmas do 
país, quase 80% a mais do que em 
1986. A bancarrota de empresas foi 
atribuída à recessão que afetou a ati
vidade econômica em 1987, devido à 
forte queda da demanda interna. 
O relatório indicou, além disso, que 
os altos rendimentos no mercado fi
nanceiro - que nos últimos anos 
chegaram a 20% - desviaram fundos 
do setor produtivo para as operações 

bancárias. 

A capacidade produtiva ociosa 
chegou a 40%, em média, nos diver
sos ramos, durante o último trimes
tre do ano anterior e o desemprego e 
o subemprego aumentaram 5,2% e 
7,8%, respectivamente. Uma com
paração com o mesmo perlodo de 
1986 projeta um crescimento de 0,7% 
nos índices de desemprego e de 1,5% 
nos de subemprego. 

A população economicamente ati
va em Buenos Aires e nos subúrbios 
é de quatro milhões e 200 mil pes
soas, das quais 218 mil estão deso
cupadas e 328 mil subempregadas. 
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A importância da água para o ser humano é o assunto do vldeo moçambicano premiado na So~lia 

Medalha de ouro para vídeo 
Fruto do esforço em formar quadros na área do vídeo, 

surge um filme didático, quase sem uso da linguagem oral, 
que recebeu seu 29 prêmio internacional 

Etevaldo Hipólito 

O vídeo moçambicano "O poço" 
acaba de receber mais uma con
sagração internacional. Da pri

meira vez, isso ocorreu no Brasil, du
rante o 32 Festival Internacional de Ci
nema e Vídeo, em 1986, no Rio de Ja
neiro. Os jurados dessa mostra conce
deram um prêmio especial pelos esfor
ços feitos para estabelecer formas de 
comunicação por meio de imagens nas 
zonas rurais. 

O novo prêmio - medalha de ouro, 
equivalente ao 12 lugar - aconteceu na 
Somália, em outubro do ano passado, 
por ocasião da concorrida Mostra Pan
Árabe de Filmes Africanos. O encontro 
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teve o patrocínio do Unicef (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) e contou 
com a participação de 45 países. O se
gundo lugar foi atribuído ao filme "O 
Mundo", do realizador Pierre Yameogo, 
de Burkina Faso. 

"O poço", um vídeo experimental de 
20 minutos, foi produzido pelo Gabinete 
de Comunicação Social (GCS), uma ins
tituição que conta com o auxílio do Uni
cef, com o objetivo de apoiar programas 
de educação sanitária do Ministério da 
Saúde. Seu tema básico é a importância 
da água para o ser humano e os conse
quentes cuidados que a comunidade 
deve tomar em relação à proteção das 
fontes e nascentes, ao transporte e ar
mazenamento desse líquido indispensá
vel à sobrevivência do homem. Tudo is
so é transmitido por imagens gravadas 

nos arredores de Maputo, a capital mo
çambicana. Os "atores" são pessoas 
oriundas do local. 

Apenas num momento se utiliza a 
linguagem oral. É quando um agente da 
saúde explica, em português, a impor
tância do poço para a vida da comuni 
dade. Esse mesmo tema é retomado 
depois nas imagens que retratam inci
dentes em torno da fonte de água. 
Posteriormente, o Gabinete de Comuni
cação Social promoveu uma pesquisa 
junto ao público dos subúrbios, sobre a 
compreensão e retenção das mensa
gens divulgadas. Os resultados da análi 
se demonstraram a existência de uma 
nítida predominância da imagem visual 
sobre a oral. 

Esse dado é de extrema importância 
para Moçambique. À semelhança de 



outros países africanos, a diversidade de 
idiomas, a falta de uma "lingua franca" 
e o baixo índice de alfabetização colo
cam sérios obstáculos à comunicação 
com a população no seu conjunto. A 
experiência bem-sucedida de "O poço" 
indica a existência de alternativas para a 
solução desse problema. 

Formação de pessoal 

A realização de "O poço" situa-se no 
contexto de formação de quadros para 
o GCS, no setor de vídeo. "Desde a sua 
organização, hã cerca de três anos, jã 
foram produzidos mais de 150 filmes 
documentários" , sublinha Licínio Aze
vedo, assessor técnico, encarregado da 
formação de pessoal e realizador desse 
filme. Depois de passar por um período 
de apredizagem na produção, quatro 
trabalhadores moçambicanos foram 
estudar no Brasil, na Televisão Educati
va, Rede Globo e Televisão Gaúcha, 
fazendo estágios nas seções de 
edição, reportagem, câmera e monta
gem. 

Todos os vídeos produzidos apre
sentam conteúdos bem determinados, 
sempre relacionados com saúde, agri
cultura e formação de público próprio. 
Além da emissão através da televisão 
experimental, em Maputo, esses filmes 

-XIC~ ACHADOIAROUIOLÓGIC08 

A partir d..- lllts:. 1 4NI 1r
queoldglcl de bctapa-Zlhultlnejo, 
balnúrio do Ntldo mexicano de 
Guerrero, 10 sul do pafl, contar6 
com mais uma atração turfstlca, 
quando for franqueado ao pdbllco 
um centro cerimonial pr6-hisptnico e 
um museu, onde eerlo exibidas 900 
peças arqueológic& 

A arqueóloga Elizabeth Palm, re
presentante em lxtapa do ln1tituto 

N acional de Antropologia e Hiltória 
(INAH), disse que nessa região do 
estado de Guerrero nlo N Nbi1, 1t6 
dois anos atrn, da exlat6ncia de clvl
lizaç6el autóctones. Depoimentos 
dol habitantes do lugar permitif'lfn 
realizar 66 achadoa arq&,1eoldglco1. 
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·o poço• mostra um claro predomínio da linguagem visual sobre a oral 

são usados para a formação de quadros 
em cursos promovidos pelos ministé
rios da Saúde e da Agricultura. 

O nlvel do trabalho desenvolvido nos 
documentários vem despertando inte
resse no exterior. Depois do trágico 
massacre de Homoíne, perpetrado pelo 
Renamo e no qual morreram mais de 
400 pessoas (v~r terceiro mundo nP 102, 
p.11), emissoras de televisão da Ingla
terra, Canadá, França e União Soviética, 

A..,_,.~ INbel Allende. 
em ,__ erdNVlltl eoncedldl na 
c:apitlt venezuelana, onde raldl, ne
oou·• • _, pnw18611 ..,. "" 
ano aobre • perwpec:liv11 democrtll
cas em _, pala de origem. 

"Multas coilll podem acontecer 
em 1988 e 6 dlffcil fazer profecia. A 
opc)liçlo • m1i1 forte • cada dia 
que PIIII e, N medimos o futuro 
com I IIC:ala da n0111 vida, 6 PQllf
vel que ainda paaem 1lgun1 anoe 
mail, por6m i., nlo quer dizer nada 
em relação IOI MCUlol de vida dD 
pars. o destino do Chile 6 1 dlmocn
da e este perfodo que vivemos 6 
apen11 um tarrfvel pertnteal1 na IUI 
exllttncla." 

entre outros, disputaram o material ela
borado pela equipe do GCS. Outra pro
dução de grande impacto no exterior é 
o vídeo "Os deslocados", de Horácio 
Comê. Inicialmente apresentado como 
um vídeo comum para a TVE, o docu
mentário sobre o drama vivido por mi
lhares de vítimas da guerra movida pela 
África do Sul contra Moçambique con
quistou, pela sua qualidade, espaço 
próprio nas cadeias de TV européias. • 

SALVAR A 811LIOTKA OE 
ALEXANDRIA 

A Uneeco ICllbe de lançar Uffll 
campanha pera "o renl8Clmento ele 
blbllollca de Alexandria", no Egito, 
que 19ve O prMl6gio de Nr I pri
meira blblolec:a univeruL 

"A blbllotlc:a de Alexandria nlC*• 
sita da a,ludt de toda I comunidlde 
internacional pera recuperar IUI dl
menalo como centro do pensamento 
unlvenel: foi criada para coligir e 
conNM1r todos os eacria do mun
do", afirmou em Paria um eapeci1-
H1ta. 

Edfflclda na 6poce dol P10lomeul 
- dll'llltia grega do Egito helenflli
co -, • blbllotec:il de Alexandria .,. 
freu grandel perdei num lnclndlo 
ocorrido flO ano 47 antel de Cristo. 
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A lição das sementes 
As transnacionais usarão os genes para continuar sua acumulação 

de poder e riqueza nos anos 90 

A biotecnologia demonstra que, a nlvel genético, jd nio se diferencia um animal de uma planta 

Mana Isabel Sanz 

O 
s recentes avanços da biotecno
logia e sua apropriação por 
parte das grandes empresas 

geram mecanismos de dominação mais 
poderosos que os estabelecidos pela 
"revolução verde", hã 20 anos. A "re
volução gênica" abre aos países indus
trializados infinitas possibilidades para 
vender seus produtos ao Terceiro Mun
do; para substituir suas compras de 
matérias-primas provenientes dos paí
ses subdesenvolvidos, para submetê-los 
por meio da fome ou para combatê-los 
usando armas biológicas. 

O alerta foi dado pelo professor ca
nadense Patrick Mooney no plenário 
do XII Seminário Panamericano de Se
mentes, realizado recentemente no 
Uruguai. O plenário foi composto por 
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300 delegados de países da região e de 
organismos nacionais e internacionais, 
na sua maioria representantes de em
presas como Ciba-Geigy ou Pioneer. Na 
exposição, onde havia estandes de rfir
mas uruguaias e transnacionais vende
doras de sementes e agrotóxicos, o cli
ma do seminário foi de preocupação em 
fechar negócios particulares e fazer 
corttatos pessoais para conseguir con
vites de viagem ao estrangeiro ou car
gos muito cobiçados. 

As acusações de Mooney carregaram 
o ambiente de tensão. Só um grupo 
menor de estudantes e profissionais 
uruguaios se preocupou em divulgar 
suas denúncias e o convidou para uma 
palestra no anfiteatro da Faculdade de 
Agronomia. 

Barreiras rompidas 

A biotecnologia e, em particular, a 

engenharia genética, permitem fa1er 
combinações de características animais 
ou vegetais que rompem as barreiras 
interespecificas e que, portanto, Jamais 
poderiam ter ocorrido na natureza. O 
gene que determina a fosforescência do 
vagalume foi transferido, com sucesso, 
para o tabaco, por cientistas da Univer
sidade da Califórnia. Agora, pode-se ver 
a plantação brilhando à noite. Cientistas 
canadenses conseguiram incorporar 
genes do rato em plantas de aveia, me
lhorando a absorção de água por parte 
do cultivo. Gens humanos foram trans
feridos para leitões com bons resulta
dos. pois permitiram aumentar a produ
ção cie presunto. 

Essas experiências demonstram que, 
a nível genético, jâ não se pode distin
guir uma planta de um animal ou mi
croorganismo. É possível realizar qual
quer combinação e produzir seres vivos 
de qualquer tipo. 

A "revolução verde", iniciada na dé· 
cada de 60, centrou-se no trigo, no mi
lho e no arroz, que constituem 75% da 
dieta mundial de cereais. 

A "revolução gênica" permite domi
nar qualquer combinação de plantas, 
animais ou microorganismos. Na revo
lução verde, trabalharam 830 cientistas, 
na gênica trabalharam cinco mil. Na re
volução verde foram investidos 330 mi
lhões de dólares por ano, enquanto na 
revoluçao gênica, até 1980, jâ se tinha 
investido 12 bilhões de dólares. 

O melhor negócio 

Segundo Mooney, no início da déca
'tla de 70, a Shell, a Mobil Oil e a British 
Petroleum fizeram consultas ao lnsti 
tuto de Tecnologia de Massachussets 



sobre a conveniência de investir em no
vas áreas de tecnologia. A resposta foi o 
fornecimento de genes de animais e 
plantas. Pode-se esperar a expansão do 
mercado de sementes para mais de 50 
milhões de dólares e, corro se isso não 
bastasse, as aplicações agrícolas das 
novas tecnologias poderiam abrir novas 
áreas de mercado capazes de captar 100 
bilhões de dólares adicionais por volta 
do final do século. 

Calcula-se, por exemplo, que através 
de técnicas de cultura de tecidos celu
lares se poderá expandir a produção da 
cana-de-açúcar das 70-90 toneladas por 
hectare atuais para 150-200 toneladas 
por hectare, e a produção de tomate, de 
20-40 para 60-100 toneladas por hectare. 

Porém, às transnacionais não inte
ressa desenvolver variedades de plantas 
que cresçam sem necessidade de fertili
zantes, de rega ou de pesticidas. Ao 
contrário, não procuram fortalecer a re
sistência das plantas às pragas e sim aos 
pesticidas. As companhias transnacio
nais estão desenvolvendo 79 projetos 
para dar a diferentes culturas a resistên
cia aos pesticidas. Se a Ciba-GEigy con
seguir desenvolver uma variedacie que 
sobreviva à atrazina, o mercado para 
esse pesticida será aumentado em mais 
de1 25 milhões de dólares por ano. Se a 
companhia Monsanto conseguir criar 
uma cultura resistente ao glifosfato, 
aL mentará seu mercado em 150 mi
lhões de dólares. O mercado para varie
dades resistentes a pesticidas está esti
mado Em 3, 1 bilhões de dólares por ano 
para rr.eados da próxima década e em 
seis bilhões para o ano 2000. 

É muito mais barato adaptar UIT'a 
planta a um i:roduto químico do que fa
zer a operação inversa. Produzir uma 
nova variedade custa dois milhões de 
dólares. Encontrar a fórmula de um no
vo herbicida custa 40 rrilhões de dóla
res. Não é por acaso que das dez err. • 
presas que controlam o rrercado mun
dial de sementes, oito sejam ao mesrro 
tempo produtoras de agrotóxicos; e que 
das dez empresas que encabeçam o 
rankmg como vendedoras de agrotóxi
cos tenham, sem exceção, interesses e 
atividades no ramo da produção de se
mentes. Desde o final da década de 60, 
as empresas que tiveram rraior influên
cia na compra de firmas produtoras de 
serr entes foram exatamente as petro
químicas e as farmacêuticas. 
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A nova estratégia nas companhias 
está orientada à produção de embriões. 
São vendidos protegidos por pequenas 
cápsulas que contêm fertilizantes, fungi
cidas e herbicidas, prontos para serem 
colocados na terra. Esse procedimento 
já é usado para o aipo, tomate, cenoura 
e pimerttão, já estando em estudo para 
trigo, cevada e sorgo. O agricultor não 
terá alternativa: se verá obrigado a 
comprar tudo Junto. 

Err e utubro de 1986, os agricultores 
sudaneses estavam voltados para a in
trodução da goma arábica no mercacio. 

tados Unidos trabalha agora num ma
peamento detalhado do genolT'a huma
no, em c,ue já investiu três bilhões de 
dólares. A pesquisa objetiva identificar 
cada um dos pontos que afetam és ca
racterísticas hL manas. Dessa forma, po
derão ser desenvolvidas doenças que 
afetem um ~ó grupo étnico, um só sexo 
ou, mais especificamen'e, um único 
grupo de idade para determinado sexo 
dentro de um grupo étnico, afirmou o 
Departamento de Energia que, por ou
tro lado, admitiu o objetivo bélico dos 
estudos. 

H6l10 Santos 

Das 1 O empresas que controlam o mercado de sementes, oito produzem agrotóxicos 

Em c,utubro passado, quando se pre
paravarr para cc meçar a coleta, uma 
companhia novaiorquina anunciou que 
tinha desenvolvido um processo indus
trial para produzir goma natural, inclu
sive de melhor qualidade do que a do 
campo. De um dia para o outro, o ter
ceiro produto de exportação do Sudão 
foi eliminacic do mercado. 

Em novembro do ano passado, os 
produtores de baunilha de Mac'agascar 
buscavé rr compradores. Setenta mil 
agricultores da ilha perderam sua prin
cipal fonte de renda, quando uma com
panhia do Texas pôs err prática um 
processo para a produção de baunilha 
natural em laboratório. Atualm(,nte, é 
possível técnica e economicamente para 
o muncio industrializado substituir 14 
bilhões de dólares, gastos em importa
ções de matérias-primas provenientes 
dos países subdesenvolvidos. 

Guerra biológica 

O Departamento de Energia dos Es-

Mas na guerra biológica o maior pe
rigo reside no ataque às plantações. Se 
milhares de pessoas morrem na Nicará
gua por causa de uma determinada 
doença, a opinião pública vai perguntar 
o que acontece. Mas se as culturas de 
café ou algodão se perdem por causa de 
alguma praga, o governo sandinista po
de cair sem que ninguém possa provar 
que houve intervenção externa. 

Os Estados Unidos destinaram 34 
milhões de dólares à "defesa" contra a 
guerra bioló.gica em 1986. Cabe destacar 
que os meios de defesa contra a guerra 
biológica são os mesmos meios utiliza -
dos para as agressões. 

Quando perceberam que, para do
minar o mundo, se tem que manipular a 
vida e que os genes são suas alavancas 
de controle, as transnacionais se apres
saram em monopolizar os recursos ge
néticos. Para se apropriarem desses 
materiais, recorreram aos sistemas de 
direitos autorais e patentes. 

Já em 11830, o papa Gregório IV tinha 
tentado estabelecer direitos de proprie-
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dade sob re todas as plantas dos jardins 
papais. Mas o primeiro passo nesse 
sentido foi de Hit ler na Alemanha: em 
1934, deu impulso a um sistema que 
concedia aos criadores direitos mais ou 
menos exclusivos para fixar as condi
ções de multiplicação e venda sobre os 
produtos de valor especial. 

Mas somente em 1961 - proclamado 
pela FAO como o ano Internacional da 
Semente-, foi que se realizou em Paris 
a Convenção para a Proteção de Novas 
Variedades de Plantas. Nessa ocasião, 
concordou-se em criar a União para a 
Proteção das Conquistas com Vegetais 
(Upov), firmado inicialmente pela Ale
manha, Bélgica, França, Países Baixos e 
Itália, ao qual posteriormente se junta
ram a Dinamarca, Reino Unido, Suécia e 
Suíça. Desde então, a Upov promove 
o reconhecimento de direitos de pro
priedade sobre as novas variedades ve
getais, alegando que os custos de pes
quisa e produção no melhoramento ge
nético devem ser recuperados, e que já 
que se produzem materiais de grande 
utilidade para o mundo, esse serviço 
deve ser remunerado. 

A política central da Upov consiste 
em dar força à adoção do sistema de 
direitos de propriedade do criador em 
todos os países do mundo e uniformizar 
os critérios no campo da pesquisa para 
registro vegetal e fixação de ttarifas. Os 
representantes oficiais da Upov visitam 
periodicamertte a América Latina para 
fazerem promoção do seu sistema. Já 
em 1980 começou a divulgar seus mo
delos de lei especialmente formulados 
para o Terceiro Mundo. 

Segurança alimentar ameaçada 

Os meios alimentares serão para a 
década de 90 o que a energia foi nos 
anos 70 e 80, afirma o diretor da Occi
dental Petroleum. Os consultores dessa 
empresa de Chicago defendem que os 
produtos agropecuários representam 
um mercado em potencial dez vezes 
maior que o dos produtos farmacêuti
cos. As transnacionais sabem disso. 

Nos Estados Unidos não se dá im
portância à crescente tendência à fusão 
de empresas porque agora ocorrem 
duas mil fusões ao ano e não mais seis 
mil, como na década passada. Mas, em 
1973, o valor das fusões era de 11,8 mi 
lhões de dólares por ano e, em 1986, foi 
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de 200 milhões de dólares. Das 50 
maiores companhias presentes no mer
cado de alimentos em 1979, só restam 
30. As menores foram incorporadas 
pelas empresas lideres. (ver terceiro 
mundo n°91) 

As principais empresas do ramo de 
sementes do mundo são, por ordem de 
importância - segundo dados propor
cionados por Enrique Estramil, pesqui
sador de fitotécnica da Faculdade de 
Agronomia do Uruguai: Royal Dutch 

Alimentos: o potencial do futuro 

Shell, Pioneer Hi-Bred, Sandoz, Cardo, 
Dekalb-Pfizer e Ciba-Geigy. Esta última 
também é a segunda no ranking mundial 
de empresas vendedoras de pesticidas; 
a Shell, a terceira, e a Sandoz ocupa o 
19~ lugar. A partir de fins da década de 
60, a Shell comprou 68 empresas pro
dutoras de sementes, a Pioneer 39, a 
Sandoz 37, a Cardo 39, a Dekalb 34 e a 
Ciba-Geigy 26. 

Empresas desse tipo se apoderam de 
segmentos cada vez maiores dos recur
sos genéticos sobre os quais se baseia a 
segurança alimentar mundial, presente 
e futura. 

Alternativas, hoje 

A Nicarágua e a Etiópia são dois 
bons exemplos de países do Terceiro 
Mundo que conseguiram estabelecer 
políticas próprias para contrabalançar o 
poder das transnacionais no controle 
dessa matéria-prima estratégica. 

A Nicarágua destina à conservação 
gênica mais da metade dos recursos 
que canaliza para a agricultura. Gasta 
mais em coleta de material genético que 
o Brasil. Sabe que disso depende sua 
segurança alimentar. Quando os Esta
dos Unidos impuseram o embargo ali
mentar ao regime de Manágua, os ni
caraguenses se deram conta de que ti
nham que alcançar a auto-suficiência 
nesse campo. Os técnicos começaram a 
trabalhar junto aos produtores na coleta 
de numerosas espécies vegetais. Tradi
cionalmente importadora de semente 
de feijão, a Nicarágua conseguiu ex
portar diversas variedades desse grão 
num período de dois anos. Os cientistas 
nicaraguenses agora trabalham na cul
tura de tecidos celulares para o desen
volvimento de novas variedades de ex
portação e iniciaram a coleta de varie
dades de espécies medicinais que até 
hoj~ só existem em estado silvestre. 

A Etiópia sofreu uma dura lição da 
natureza a respeito das possibilidades 
da revolução verde. Um milhão de pes
soas morreram de fome em 1985 por 
causa de uma seca. As secas são fre 
quentes na Etiópia, mas não a fome 
desse tipo, porque o país sempre tinha 
podido manter uma boa reserva de 
grãos. A fome aconteceu porque o mi
lho híbrido praticamente não cresceu 
nos últimos anos. A razão? Precisa-se 
de grandes quantidades de água para 
alcançar a grande produção anunciada. 
O trigo não produziu absolutamente 
nada. 

Só os agricultores que semearam 
suas próprias sementes de sorgo e mi
lho - de baixo rendimento produtivo 
mas adaptados às condições climáticas 
da Etiópia - tiveram o que comer. A 
morte chegou até onde havia chegado a 
revolução verde. 

Durante essa seca, fez-se uma gran
de coleta das variedades nativas que, 
naquele momento, estavam sendo culti
vadas. Os cientistas trabalharam com os 
agricultores nas zonas onde o flagelo foi 
mais terrível, para garantir que a coleta 
fosse a mais ampla possível. Hoje, o 
país mais pobre do mundo tem o maior 
banco de genes do planeta. Criou 12 
centros regionais de regeneração, para 
colocar à disposição dos produtores de 
suas próprias sementes. • 



EN 

O 
cuidado com o meio-am
biente é uma preocupação 
generalizada na sociedade, 

embora a prática do preservacio
nismo não lhe corresponda ainda 
em intensidade. A Amazônia ocu
pa lugar de destaque, tanto no ní
vel de preocupação, quanto na 
falta de prática, o que está propi
ciando o surgimento de condi
ções, que tornarão desérticas 
áreas até há pouco cobertas por 
densas florestas. A lentidão do 
machado cedeu a vez à voracidade 
das queimadas e das moto-serras, 
o capim sucede às árvores, planos 
de exploração de recursos minerais envolvem o consumo desenfreado 
de árvores transformadas em carvão. O vasto organismo amazônico -
com influência no clima de todo o planeta - já começa a tossir: áreas do 
Pará e Rondônia sofreram secas desconhecidas. 

O que é a Amazônia para o Brasil? O cofre dos recursos que permi
tirão ao país dar o salto definitivo de seu desenvolvimento, caso a ex
ploração daquelas riquezas se guie por critérios racionais, garante o 
geógrafo Orlando Valverde, cuja entrevista neste Suplemento alerta 
para os crimes contra a natureza, que acabarão por se voltar contra a 
economia, o clima e o futuro do Brasil. 

Outro tema de importância nacional, nesta edição, refere-se ao de
bate sobre o setor ferroviário no país, que nas últimas décadas perdeu 
11 mil quilómetros de linhas, situando-se hoje, proporcionalmente, en
tre os países mais desprovidos de estradas-de-ferro do mundo. Um 
destaque que está custando fortunas diárias em dólares, para subsidiar 
o óleo diesel que movimenta o transporte rodoviário por distâncias irra
cionais, sob fretes que encarecem em excesso os produtos, a ponto de 
afetar até mesmo a competitividade internacional das exportações. Luís 
Cesário Amaro da Silveira, presidente da Abifer, expõe os prejuízos que 
uma continuada política antiferroviária traz ao país. 

Na área educacional, o novo reitor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Ivo Barbieri, comenta os problemas que cercam o ensino 
superior brasileiro, a partir da experiência concreta da instituição que 
dirige. Outro assunto de grande significação social é a questão dos ne
gros: frei Davi Raimundo fala do movimento negro na Igreja, enquanto 
mulheres negras discutem sua dupla condição de discriminadas, em 
congresso estadual. 
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A polêmica do Ir 
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O país, que se viabilizou nos comboios da "Maria-fumaça", volta a debater 
a ferrovia, tema envolvido em preconceitos que se recusam a ver o 

gargalo econômico representado_ pelo diesel que queima pelas rodovias 

O 
caminhão come distãncias, vem 
pesado com muitas toneladas e 
parece furioso, lançando ao 

vento a fumaça preta do diesel, por dois 
mil quilômetros, até estancar, durante 
dias ou semanas, nas proximidades do 
porto. A soja pagou, por isso, mais de 
25% de seu valor internacional, e o fator 
transporte eliminou, em grande parte, a 
competitividade da mercadoria nacio
nal. Se o destino não é o porto, então é 
o grande centro nacional, onde o con
sumidor pagará mais caro. 

Bem mais ao norte, o comboio rom
pe as distâncias, carregando de um só 
vez 16 mil toneladas de produtos, que 
entrega no porto sem filas, viabilizando 
a concorrência da mercadoria nacional 
junto aos mais distantes compradores. 
Este é o trem de Carajás, que vale por 
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uma frota de milhares de caminhões, a 
um custo infinitamente menor. 

A polêmica do trem reacendeu-se, 
no país-continente que se habituou, nos 
últimos 30 anos, a fazer tudo sobre 
pneus, cada vez mais exclusivamente 
sobre pneus e através de cada vez mais 
caras e menos conservadas rodovias, 
pagando uma gasolina de preço eleva
do, apesar de abu ndante, e um diesel 
barato, apesar de importado em mais 
de 50%. Acostumou-se a transportar 
subsidiado e, no conjunto, de modo 
economicamente irracional. Mas, que 
reações despertam nomes como Ferro
via do Aço - essencial para superar o já 
crônico estrangulamento do transporte 
Rio-Minas - ou a Ferrovia Norte -Sul, 
capaz de viabilizar a economia do cen 
tro-norte e dar vida ao primeiro grande 

porto brasileiro na entrada do Atlântico Norte? 

Parado no tempo 

Hoje, o Brasil dispõe de uma malha 
ferroviária de 29 mil quilômetros (a 
França, território quinze vezes menor, 
tem mais de 34.000km), o que poderia 
não despertar maior espanto, caso não 
se soubesse que, nos últimos 20 anos, 
foram arrancados 11 mil quilômetros de 
ferrovias brasileiras, deixando somente 
aqueles 29 mil, quantidade igual à que o 
país possuía em 1922, isto é, há 66 anos, 
quando a população, a economia e a 
penetração interior eram várias vezes 
menores. 

O transporte ferroviário apresenta 
diversas vantagens sobre o transporte 
rodoviário, em médias e longas distân-



cias, particu larmente no caso de cargas, 
e é isso que o faz destacar -se no m undo 
inteiro. Os países mais desenvolvidos 
apresentam, invariavelmente, extensas 
malhas ferroviárias. Os Estados Unidos, 
a pátria do automóvel, dispõem de mais 
de 282 mil quilômetros de estradas
de-ferro, a União Soviética tem 
141.000km, a Austrália, acima de 40 mil, 
enquanto o Japão move-se através de 
27 .000km de ferrovias, praticamente a 
mesma extensão do sistema brasileiro, 
embora aquele país compreenda um 
território que corresponde a apenas 4% 
do Brasil (veja quadro). 

Existe uma explicação para o con-

trast e do tratamento dispensado ao 
sistema ferroviário, quando se compara 
o Brasi l com a maioria dos países? O 
trem não deu certo no Brasi l ou era ne
cessário afirmar o uso do caminhão, 
como uma forma de consolidar a in -
dústria automobilística? O sistema de 
transporte brasileiro deterá alguma ló
gica especial, de modo que a rodovia se 
impõe, embora se preveja para breve 
um colapso, devido à sufocante neces
sidade de importar cada vez mais óleo 
diesel para uma frota que o recebe sub
sidiado pela população? 

As respostas não são simples, mas as 
características do sistema de transporte 

do país indicam que o perfi l não é o 
mais apropriado, pois inexiste uma 
conjugação equilibrada e econômica das 
diversas modalidades, segundo os es
pecialistas. 

Na entrevista ao lado, você acompa
nhará as reflexões do presidente da As
sociação Brasileira da Indústr ia Ferro
viária-Abifer, Luís Cesário Amaro da 
Silveira, cuja vivência do tema permite 
considerar que um grande equívoco 
tem lançado uma mentalidade rodovia 
rista contra a necessária expansão fer
roviária reclamada pela economia do 
país, distendida hoje em espaços cada 
vez mais distantes. • 

·· Condenar o trem é 
clesservir o Brasil"' 

O presidente da Abifer denuncia a irracionalidade do 
atual sistema de transporte no país 

A 
polêmica recente em torno da 
Ferrovia Norte-Sul deixou o sal
do positivo de mobilizar a opi

nião pública para a questão ferroviária 
no país, segundo pensa o empresário 
Luís Cesário Amaro da Silveira, presi
dente da Associação Brasileira da In
dústria Ferroviária-Abifer, que congre
ga todas as fábricas de material do se
tor. Ele acredita que o país vem sendo 
prejudicado por uma espécie de equívo
co, que atribui todas as virtudes à rodo
via e considera a estrada-de-ferro um 
sistema de menor importância e até ul
trapassado. 

Tal equívoco é o que está impondo 
ao Brasil sacrifícios extraordinários, 
tanto pelo aspecto de manutenção de 
uma frota rodoviária obrigada a percur
sos antieconômicos, que encarecem os 
produtos internamente, como pelo as
pecto da competição internacional, onde 
o valor do frete é determinante. 

Walter San/os 

" Seria insensatez ser contra a rodo
via ou o caminhão. O que condenamos 
é que se faça por caminhão o transporte 
de grãos, por exemplo, desde o centro
oeste do país até o grande centro con 
sumidor do litoral ou até o porto ex 
portador. O custo dessa modalidade 
afeta os preços, sensivelmente: o con - Silveira: a preferência exclusivista pela rodovia é insensata e dá prejuízo 

1988 - N\l 107 
terceiro mundo - 49 



sumidor interno paga mais caro e, no 
mercado externo, nosso poder de con
corrência diminui. Tal política não serve 
ao Brasil, pois opções exclusivistas são 
incapazes de atender às necessidades de 
um país da dimensão do nosso", recla
ma Amaro da Silveira. 

Racionalizar 

A racionalidade do transporte envol
ve a conjugação de todas as modalida
des, de modo a que as vantagens de ca
da tipo possam resultar em economia. 
Concretamente, a vantagem do t rem (e 
a desvantagem do caminhão) reside nos 
percursos de média e longa distâncias, 
pois o alto volume transportado permite 
à ferrovia entregar os produtos sem o 
peso de um frete que o cami nhão ne
cessariamente impõe à mercadoria. 

" Isso significa - assinala - que um 
sistema de transporte racional envolve
ria uma malha fe rroviária muito mais 
ampla, para a qual convergissem os 
produtos de cada região, através das 
rodovias, deixando ao trem a tarefa do 
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O comboio ferroviário transporta muito 
maior quantidade de cargas, o que determina 
fretes bem mais reduzidos 

longo percurso, isto é, qualquer distân
cia acima de 200km, a partir da qual o 
trem é imbatível. É o que ocorre aí pelo 
mundo afora, mas não no Brasil, onde 
nos damos ao luxo de dispor, neste 
momento, do mesmo número de qui
lômetros de vias-férreas que tínhamos 
em 1922, e, exemplo único no planeta, 
levamos carvão para siderú rgica·de ca
minhão, pois a ferrovia existente para o 
abastecimento da Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda, está saturada há 
muito tempo". 

Lembra que a Ferrovia do Aço, ainda 
inconclusa, é a solução para tal estran-

Slm6fre 

guiamento, mas foi vítima de campanha 
tão forte, que acabou paralisada por di
versos anos, quando já estava com 97% 
das obras executadas. 

Cita a experiência dos países mais 
desenvolvidos, inclusive no caso do 
transporte de passageiros: "Na Europa, 
por exemplo, o transporte inter-regio
nal e internacional predominante é o 
trem e não o ônibus. No Brasil, ao con
trário, pode-se ir de ônibus de Porto 
Alegre a Belém, mas não de trem, e es
sa diferença, naturalmente, significa um 
custo muito mais elevado para todos". 

Norte-Sul 

"Agora, a discussão é em torno da 
Ferrovia Norte-Sul, que ligará o Pla
nalto Central ao Centro- Norte, o que 
certamente viabilizará economicamente 
toda a região. Já se disse de tudo contra 
o projeto, menos que ele consolidará o 
grande porto brasileiro praticamente 
dentro do Atântico Norte, que é o de 
ltaqui, no Maranhão. É algo estratégico, 
de alta significação econômica e que 



dará aos produtos brasi leiros expo rtá
veis um novo patamar de competit ivi
dade. Só a ferrovia pode fazer isso. O 
projeto Carajás, po r sinal, só se to rnou 
viável devido à construção da Estrada 
de Ferro Carajás, de 870km de extensão, 
cujos comboios t ransportam, de cada 
vez, 16 mil toneladas de carga, permi
tindo que nosso minério possa concor
rer, po r exemplo, com o australiano, no 
mercado do Oriente". 

Amaro da Silvei ra lembra, a propó
sito, duas histórias: "A primeira, pa ra fi
carmos na região norte, é em torno da 
Petrobrás Distribuidora, que fazia suas 
entregas de combustíveis pelo interior 
do Maranhão, Pará e norte de Goiás, 
através de caminhões-tanque. Com a 
ferrovia, a estatal passou a transportar o 
combustível de trem, de S. Luís até 
Açailândia, onde construiu um terminal, 
do qual partem agora os caminhões. 
Resultado: o custo da distribuição bai
xou até quatro vezes". 

A segunda história envolve o maior 
produtor de soja do país e que seria, se
gundo alguns, também o maior produ
tor mundial, Olacyr de Moraes. Sua soja 

Ferrovias no Mundo 

País Km Relação territo-
rial com o Brasil 

Brasil 29.855 1,0 
Estados Unidos 282.923 1, 1 
União Soviética 141.100 2,6 
Canadá 70,715 1, 1 
Índia 61.717 0,4 
China 48.000 1, 1 
Austrália 40.753 0,9 
Argentina 34.600 0,3 
França 34.032 0,06 
Alemanha Federal 28.583 0,03 
Polônia 27.236 0,04 
Japão 27 .161 0,04 
México 20.256 0,2 
Itália 20.083 0,04 
Grã-Bretanha 17.735 0,03 
Espanha 15.739 0,06 
Cuba 14.730 0,01 
Coréia do Sul 11 .000 0,01 

Fonte: Instituto Geográfico de Agostini I 1982 

As economias mais 
desenvolvidas fazem 
repousar em 
extensas malhas 
ferroviárias seu 
sistema de 
transporte pesado, 
reduzindo custos, 
enquantos pafses 
mais pobres 
encontram na 
estrada-de-ferro 
o meio eficaz de 
diminuir o peso do 
petróleo na 
movimentação de 
bens, inclusive 
alcançando maior 
competitividade 
intemacional para 
seus produtos 

Simefre 

A indústria ferroviária brasileira fabrica locomot ivas e vagões, exportando para o mundo inteiro. Quase não vende nada internamente 
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Só o trem viabilizou o Projeto Carajás e estimula a economia por onde passa 

anda de caminhão dois mil quilômetros, 
até o porto de Paranaguá, onde já chega 
ao custo médio de 50 dólares a tonela
da, cerca de 25% do valor da mercadoria 
no mercado internacional, devido ao 
frete rodoviário. Se houvesse trem para 
o transporte, a competitividade da mer
cadoria dobraria, pelo menos, pois o 
frete ferroviário ficaria a menos da me
tade do outro. 

Discriminação 

O presidente da Abifer charra a aten
ção para o tratamento discriminatório 
que envolveu a ferrovia, nas últimas dé
cadas. Enquanto se realizaram maciços 
investimentos em estradas e terminais 
rodoviários, negaram-se investimentos 
para novas ferrovias ou aperfeiçoa
mento das já existentes, ao mesmo 
tempo em que se erradicavam 11 mil 
quilômetros de estradas-de-ferro. O 
setor ferroviário viu extinto o Departa
mento Nacional de Estradas-de-Ferro
DNE F, enquanto seu correlato rodoviá 
rio, o DNER, se manteve; perdeu, 
igualmente, o Fundo Ferroviário Nacio
nal-FFN, transformando-se no único 
sistema de transporte a não dispor de 
um fundo próprio, pois existem o Fun
do Rodoviário, o de Marinha Mercante e 
o Portuário. 
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'Ao lado disso - destaca - criou-se o 
mito de que ferrovia é deficitária. Não 
se diz é que o automóvel e o caminhão 
só usam a estrada que o governo faz e 
mantém, conservando a rodovia e cui
dando de sua sinalização e da seguran
ça, enquanto a cada companhia ferro
viária cabe diretamente a responsabili
dade de todos os gastos com a conser
vação, melhorias, sinalização e seguran
ça de sua via permanente. Além disso, 
existe a própria pressão da indústria 
automobilística e das distribuidoras de 
combustível, áreas dominadas por gi
gantes mundiais, o que acabou por in
fluir na determinação de políticas, en
quanto o setor das firmas envolvidas 
com o sistema ferroviário, constituído 
por empresas privadas nacionais, não 
obteve espaço". 

A indústria ferroviária brasileira é das 
maiores do mundo, fabricando até lo
corrotivas, mas, na maioria dos itens, a 
ociosidade ronda os 100%, por falta de 
encomendas internas. A exportação 
(Europa, Estados Unidos, América Lati
na, Ásia e África) ou a predominante re 
versão para fabricação de máquinas 
agrícolas, autopeças e material bé
lico é o que permite a esse segmento 
sobreviver. • 

P.M. 
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Saa 
pesquisa , 
esta mais 
fácil! 

O Centro de Documentação 
de terceiro mundo coloca à dispo
sição de estudantes, professores e 
pesquisadores. um ÍNDICE com 
todos os assuntos publicados pela 
revista terceiro mundo. 

Além disso, dispõe para consulta 
de um acervo, reunido aõ longo de 
10 anos, de publicações como: re
vistas, jornais, relatórios, anuários, 
e infonnes especiais de vários países 
do mundo sobre a questão tercei
romundista. 

Para pesquisas em nosso acervo 
de publicações, marque seu dia e 
hora pelo telefone (021) 242-1957 
ou pessoalmente, com o responsável 
do setor em nossa sede. 
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AMAZONIA 

Aselva dá vez à seca 
A irracionalidade na exploração 
da Amazônia pode eliminar a 

possibilidade de salto econômico 
do país e gerar prejuízos definitivos 
para a região e para a humanidade 

Vinícius Barros 

O 
professor e geógrafo Orlando 
Valverde - vindo do recente 1 
Congresso Nacional de Defesa e 

pelo Desenvolvimento da Amazônia e 
um dos mais antigos defensores da pre
servação daquele meio-ambiente -
mostra-se um pouco mais tranquilo, 
quanto à conscientização da sociedade, 
mas não altera seu pessim ismo com 
relação ao comportamento governa
mental, quando fala na forma com que 
se está ocupando a região amazônica 
brasileira, praticamente metade do ter
ritório nacional e área dotada de singu
lar quadro ecológico, que repercute até 
no clima do planeta. 

"A ocupação da Amazônia tem uma 
característica básica: ela é predatória", 
define o geógrafo, destacando a irracio
nalidade do lucro imediato que coman
da a devastação da maior floresta tropi
cal da Terra, destruindo a cadeia de 
condições climáticas e de vida que a 
tornam, para o Brasil, a principal reser
va de recursos para o futuro, capaz de 
permitir ao país um salto definitivo em 
seu desenvolvimento econômico. 

Compatibilizar interesses 

O presidente da Campanha Nacional 
de Defesa e pelo Desenvolvimento da 
Amazônia-CNDDA refuta a idéia de que 
os problemas da região decorram da 
falta de planejamento a longo prazo no 
país. Ele assinala que a falha provém do 
conflito entre as necessidades locais e 
os interesses de fora, comandados pelo 
capital. Orlando V alverde 
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Moto-serra: vale muitos machados 

"Até ago ra - diz Valverde - todas as 
políticas estabelecidas para a Amazônia 
decorreram de interesses estranhos à 
região, a começar pelo ciclo da borra
cha, um tipo de exploração que benefi 
ciou exclusivamente as empresas fabri 
cantes de automóveis, pneumát icos e 
artefatos de borracha, todas elas es
trangeiras, pois, para o habitante da 
Amazônia, restou somente o empobre
cimento e relações de t rabalho desuma-

tercei ro mundo - 53 



nas. Quanto ao período atual, é preciso 
distinguir, em primeiro lugar, que existe 
no país o planejamento a longo prazo, 
bastando lembrar o projeto Carajás, que 
vem da década passada. O detalhe é 
que tal planejamento se faz com vistas à 
exploração dos recursos amazônicos 
para a exportação, voltando a região 
para o mercado externo, com o preten
so obJet1vo rle pagar a dívida externa, a 
nosso ver impagável". 

Tal destinação prioritária dos recur
sos da região para o mercado exte;ior 
acaba por criar uma depenclência exter
na, e estimula o que o geógrafo define 
como "saque dos recursos naturais", 
praticado por empresas transnacionais. 

"É o que já ocorre com o manganês 
do Amapá, com a bauxita do rio Trom
betas, o ferro, o níquel e o cobre ele 
Carajás, o estanho de Rondônia e Ama
zonas, o ouro, a rnarleira e as próprias 
terras, estas já acambarcaclas por gran
des empresas do sucleste brasileiro e 
igualmente por empresas estrangeiras", 
alerta Valverde. 

Sua tese - que segue a linha dos 
maiores conhecedores da dinâmica 
ecológica da Amazônia, entre os quais 
ele cita o professor sueco Harald Sioli -
é de que se deve conservar a mata na
tural, na maior parte da região, e buscar 
projetos não agressivos ao meio-am
biente nas áreas restantes. Entre estas, 
ele cita a serra de Carajás, para a extra
cão mineral, e a região de Altamira, cu -
jas terras roxas suportéJm serem desti
nadas para a atividade agrícola e seriam 
capazes de produção intensa de ali
mentos para toda a região. 

A extração madeireira está entre os 
itens exploráveis, mas, ele forma dife 
rente da que hoje se pratica, com prejuí
zos ao equilíbrio da mata que poderão 
se tornar irreversíveis. "A Amazônia 
tem mais de 600 espécies de madeiras 
aproveitáveis, mas, no Pará, por exem
plo, que é hoje o maior exportador do 
produto, somente 11 tipos são exporta
dos, o que inevitavelmente levará à ex
tinção dessas madeiras, desastre que já 
aconteceu na África e está acontecendo 
também na Ásia", destaca Valverde, 
alarmado com o fato de que as grandes 
madeireiras transnacionais já estão ins
taladas na Amazônia. 

O presiclente da CNDDA define que 
só existe verdadeiro desenvolvimento, 
quando há manutencão do equilíbrio 
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ecológico. "A Europa, por exemplo, é 
habitada e explorada há milênios, mas 
tem hoje seus solos mais férteis cio que 
há 500 anos atrás. Lá não houve saque, 
mas a restituição de nutrientes ao solo, 
ao contrário do que acontece agora na 
Amazônia", compara. 

Como francamente nocivos ou des
vinculados dos irreresses imediatos da 
região, ele cita os proJetos de grandes 
hidrelétricas, como Tucuruí (destinada 
basicamente a alimentar duas grandes 
indústrias transnacionais) ou as do Xin
gu (Babaquara e Cararaôl, voltadas para 
fornecer energia elétrica para o sudeste 
do país. 

Favelados rurais 

O estilo predatório da ocupação ig
nora que muitos dos recursos explora
dos não se renovarão. A desordem não 
é apenas física, mas também social, a 
comecar pela progressiva extinção das 
comunidades indígenas. "Se pensar
mos, porém, que se trata de um fenô
meno da multiplicação da população, 
que estivesse ocupando terras para 
produzir, estaremos errados. O que está 
acontecendo lá é que a mata, ao desa
parecer, dá lugar basicamente a pastos 
para criação de gado, enquanto a po
pulação trabalhadora fica sem meios de 
sobrevivência, sem acesso à terra", as
sinala. 

Segundo Valverde, "o que ocorre é 
que se formam comunidades de deze
nas de milhares de pessoas, em lugares 
que antes tinham populacão mínima, 
e todas estão desempregadas. A explo
ração predatória da Amazônia criou a 
figura do favelado rural". 

Ele critica a própria legislação, que 
encara a floresta como obstáculo ao de
senvolvimento e incentiva sua erradica
cão. O castigo, ele aponta, já está reve
lando sua atrocidade: em 1987, o leste 
do Pará enfrentou uma seca de intensi
dade desconhecida neste século. As 
perspectivas são igualmente alarman
tes, principalmente ern decorrência do 
chamado "projeto siderúrgico", que o 
geógrafo define como "o projeto mais 
louco que já vi". 

Trata-se de um plano de implantação 
de usinas siderúrgicas na região, mas 
em locais considerados inadequados, 
por terem sido <ieterminados em função 
de interesses de empresas açambarca-

doras de terras. O perigo básico reside 
no fato de que tais siderúrgicas quei
marão carvão de lenha, numa voraqem 
c1,, 35 hectnres de mata por dia, ou 
1 km 2 a cada três dias, provocando um 
ctesastre ecologico para nana, pois o 
objetivo está longe de ser o de indus
trializar a região: o que se quer é tão 
somente exportar ferro-gusa e carvão 
vegetal. "E um membro do Conselho 
Nacional de Siderurgia afirmou que isso 
é necessário para ajudar a pagar a dívi
da externa e que o modelo seguido será 
o de Minas Gerais, que é um estado 
pelado, saquearlo em seus recursos 
florestais", escandaliza-se Orlando Vai
verde, lembrancio que restam menos de 
20% das florestas mineiras e que a <ie
vastação entregou os solos desses esta
dos à extensa erosão. 

A irracionalidade do projeto, do 
ponto de vista dos recursos florestais, é 
atestada pelo que já ocorre com relação 
à siderurgia de Minas Gerais: depois de 
consumir, sem repor, as matas de seu 
estado, está agora desvastando as flo
restas goianas e sul-matogrossenses, 
das quais queima o carvão, que faz uma 
longa viagem de 1.000 quilômetros até 
os fornos mineiros, o que afeta a pró
pria economicidade da siderurgia, pois 
onera o custo de produção do gusa em 
até 70%. 

A crítica se estende, igualmente, aos 
grandes projetos do alumínio, entre
gues às transnacionais Alcoa e Nalco, 
que receberam as maiores facilidades 
de instalação, "inclusive custando ao 
país um empréstimo de 10 bilhões de 
dólares e gozando do fornecimento da 
energia elétrica mais barata do mundo 
(Tucuruí), de facilidades fiscais e subsí
dios, obtendo matéria-prima quase de 
graça e explorando ao máximo a mão
de-obra - um altíssimo negócio para 
eles", enumera o presidente da CNDDA. 
Ele estranha que o país tenha feito tal 
opção, pois essa exploração legará ao 
Brasil apenas os buracos de onde forem 
extraídos os minérios e as dívidas inter
nacionais. "Se. nós temos a energia, a 
tecnologia, a matéria-prima, os recursos 
e um amplo mercado, por que não são 
nossas as fábricas, o que criaria um só
lido parque de alumínio nacional?", in
terroga-se. 

Depois, o deserto? 

Existe uma tese de que a mata ama-



Dados registrados 
pelo satéMe Lancfsat 

em 1986, mrl,cam a 
mtens1rlade do 

desm,1 tamf'nto que 
se processa na 
Amazônia, no 

foc,1l1zar a 
devastação num,1 
pequena Ama no 

norte de Mato 
Grosso, entre os nos 

Xmgu e Araguaia 

zonica exerce papel preponc!erante no 
equilíbrio climático do planeta, ao atuar 
como uma espécie de moderadora da 
temperatura, numa troca de energia 
com as reqiões polares. Este papel, se
gundo tal tese científica, decorre exata
mente da transp1racão da floresta, cuja 
manutenção seria então imprescindível, 
para que não se desencadeiem fenôme
nos desestabilizadores do clima, a nível 
mundial. 

"A seca, que agora atinge parte da 
Amazônia, já é o começo desse proces
so desestabilizador. A região começa a 
viver fenômenos desconhecidos, como 
a névoa seca, em parte do Pará e Ron
dônia, manifestações climáticas comuns 
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em Brasília e Belo Hori?Onte, por exem
plo. Tal névoil seca decorre ria poeirél 
que se levanta do solo ressequirlo e 
que se combinn com a fumacél das 
extensas queimadas", explica Vai
verde. 

Ele não considera, porém, que essas 
áreas Já profundamente afetadas sejam 
casos perdidos. Afirmíl que a base da 
preservação e da recuperacào repousa 
apenas na fixacão de um;i política nele
quada de ocupação regional e na devida 
instrução dos agricultores, para que 
aprendam a conviver produtivamente 
com a floresta. 

"Por outro lado - destaca - é preciso 
acentuar que o atluxo desordenndo de 

ÁREAS DESMATADAS SEM INCENTIVOS 

camponeses p;ir::i a Amazônia é fruto 
apen;is rla crise aoraria do Brns1I extr::i
ama1ônico. Por isso, só uma verdadeira 
reforma aqraria nas imediações dos 
grandes mercaelos fará cessar a corrente 
migratóriél ele r;irnponeses deslocaelos, 
na verdade P.xpulsos ela IP.rra em seus 
locais de origem". 

Para Orlémdo Valverde, o futuro bra
sileiro se decidirá na Amazônia, até a 
virada do século. Se o país souher rle
senvolver adequadamente a região, 
usufruindo de seus recursos, sem pro
vocar devastac5o, os imensos recursos 
amazônicos serão os responsáveis pelo 
salto definitivo do desenvolvimento do 
Brasil. • 
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QueinNHIGS, 
o país en1 ,_ 

Paulo Ramos Derengoski 

O biturbo Bandeirante sacoleja 
violentamente a mais de 900 
metros de altu ra, parecendo um 

pássaro frágil e doente, perdido em 
meio à fumaça branca e venenosa que 
sobe das terras negras: o Brasil está em 
chamas ... 

Deixamos para trás o rio das Mortes 
e nos inclinamos, lentamente, sobre a 
serra do Roncador - mas, no horizonte, 
já não se desenham montanhas azula
das. Nem sequer há horizonte só fuma
ça, fumaça, fumaça ... 

Daquelas alturas, o vasto planalto 
central, já em transição para a floresta 
amazônica, parece uma grande massa 
morta, petrificada. Observadas do alto, 
entre a neblina seca e cega, as serras se 
achatam, perdem o relevo e até mesmo 
os rios pertencem ao reino das imobili
dades. Somente o véu -- transparente e 
opaco - da fumaça determina as distân
cias. Do alto, sabemos que as manchas 
sangrentas de fogo, manchando o len
çol das cinzas, são flores traiçoeiras. 

Voando num pequeno avião, perdido 
no vasto território das nuvens de fuma
ça da destruição, eu penso: "Teremos 
nós, brasileiros, direito de destruir de tal 
maneira a natureza, que é patrimônio 
da humanidade?" As gerações futuras 
responderão. 

Visão da ciência 

Os cientistas provam: as queimadas 
são mais prejudiciais em terrenos do
brados - por facilitarem a erosão - do 
que em áreas planas. Mas, os predado
res de Be-Ra-Zil nem isso sabem. 

Não se iludam os que acham que o 
homem, um dia, reconstruirá tudo 
aqui lo que hoje está sendo destruído. O 
fogo afasta toda e qualquer possibilida
de de regeneração das florestas. Parece 
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A queimada apressa os efeitos nocivos 

mentira que se destrói a maior floresta 
tropical do mundo, a da Amazônia, pa
ra ... plantar capim - enquanto, no sul do 
país, se avram as magníficas pastagens 
naturais de capim nativo ... para plantar 
"pi nus-eliotti". 

Aliás todos os capins plantados na 
Amazônia, depois das queimadas, são 
importados da África. O coloniào, as 
braquiárias, tudo vem de fora, o que 
concorrerá ainda mais para alterar nos
so meio ambiente. 

Com o fogo, o ecossistema inteiro fi
ca comprometido. Destroem-se varie
dades do mundo animal, ninhos de pás
saros, microfauna, microflora. Final
mente, um dia chegará a desertificação. 
Até o humus da terra é consumido, com 
temperaturas abrasadoras de centenas 
de graus ao nível do solo. A camada ve
getal que deveria gerar o futuro humus 
é a primeira a ser queimada. Há consi
derável perda de energia para a totali
dade do habitat. 

O solo, corroído pelo fogo e, depois, 
pelas intensas chuvas de verão, perde 
suas qualidades e apenas sobram ve
getações parasitárias, que melhor se 
adaptam à devastação. Nessa passagem 
da floresta à savana, há perda de água e 
o próprio clima se altera violentamente. 

O Brasil já teve mais de 5 milhões de 
km 2 de florestas. Hoje, tal área diminuiu 
sensivelmente. Os rios estão se asso
reando e a voçoroca avança dia a dia. 
O governo nada faz para impedir tais 
perdas. 

Ao contrário da lenda de que "o ser
tão vai virar mar e o mar vai virar ser
tão" - o Brasil está virando deserto. • 
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Cláudio Bornstein e Elias Fajardo 

P 
ela segunda vez, um encontro de 
âmbito nacional reuniu persona
lidades, advogados, camponeses 

e suas organizações, além de represen
tantes de diversos setores da sociedade 
brasileira, para a discussão da violência 
que domina o campo, em prejuízo das 
reivindicações dos trabalhadores e da 
própria vida dos que se manifestam 

. ;iela reforma agrária. 
O li Tribunal Nacional dos Crimes do 

Latifúndio funcionou na Universidade 
Federal da Bahia, na segunda semana 
de novembro, mais uma vez com o ob
jetivo de, segundo as palavras do coor
denador do encontro, Miguel Pressbur
ger, analisar as circunstâncias e os me
canismos que possibilitam os delitos e a 
posterior impunidade dos envolvidos. 
Quatro casos concretos foram exa
minados. 

Executores e mandantes 

Um dos pontos principais das con
clusões do tribunal foi o de que é im
portante punir tanto os executores 
quanto os mandantes dos crimes. Os 
executores, que vez ou outra acabam 
identificados e presos, são em geral 
homens simples, que vivem em situação 
semelhante à da própria vítima e que se 
colocaram a serviço dos grandes fazen-

CAMPO 

Os crimes 
do 

latifúndio 
A questão agrária vem-se 

caracterizando no Brasil pela 
brutalidade dos grandes 

proprietários contra posseiros 
e camponeses sem terra e 

seus defensores, provocando 
numerosos assassinatos 

deiros por dinheiro ou devido a pro
messas de poder e proteção. 

Os mandantes, porém, os que pla
nejaram os crimes e por isso são seus 
verdadeiros autores - latifundiários, 
grileiros, capatazes e gerentes-, nunca 
sofrem punição. 

Tal impunidade está relacionada di
retamente com a estrutura de poder po
lítico e judicial, numa cumplicidade em 
que juízes, delegados de polícia, prefei
tos e outras autoridades atuam ativa
mente ou por omissão, para que as in
vestigações nunca alcancem os man
dantes, o que se torna um estímulo à 
violência. São comuns, ainda, os casos 
em que policiais dão cobertura à ação 
de grileiros ou se prestam à intimidação 
contra os posseiros. A propósito, o tri
bunal ouviu diversos relatos sobre a 

Jurandir Silve,ra I Ag. JB 

No sul, má divisão da terra move trabalhadores a protestos, apesar da repressão 
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No norte, o protesto é combatido a tiro 

atuação do Instituto de Terras da Bahia 
(lnterba}, o qual, ao invés de demarcar 
corretamente as terras, acabava por 
emitir certificados de posse a favor de 
grileiros. 

O tribunal ouviu, ainda, denúncias 
1T uito precisas, envolvendo pessoas e 
grupos económicos, integrantes do ju
diciário e do sistema policial, além de 
prefeitos e outros políticos, em atos de 
violência no campo. 

Segundo as conclusões do tribunal, é 
fundamental que a população tome 
consciência do conjunto de fatores que 
paralisa o desenvolvimento agrário, 
pois somente assim é que se alcançarão 
as mudanças necessárias, entre elas o 
fim dos crimes que têm tornado san
grenta a área rural. Ainda segundo o 
tribunal, as perseguições e assassinatos 
somente são possíveis, porque a popu
lação assu1Te uma posição de impotên
cia e conforma-se com o papel de es
pectador passivo do processo histórico. 

As sessões do tribunal contaram com 
a presença de lideranças camponesas de 
mais de 20 sindicatos rurais nordestinos 
e, como juízes, atuaram Evaristo de 
Moraes Filho, Modesto da Silveira, J.J. 
Calmon de Passos, Arx Tourinho, Síl
vio Loretto, Felipe Amodeu e Roberto 
Franca. • 

terceiro rr.undo - 57 



1 

UNIVERSIDADE 

emtempodedegradacão 

José Louzeiro 

O ensino superior ressente-se da falta de recursos e 
reflete à precariedade que mina a educação no país, desde 

a escola primária. O caso da UERJ 

ções, são evidentemente insufi
cientes para transformar a Uerj 
num centro competente desa
ber". 

Ednalva Tavares 

A 
universidade brasileira vive um 
instante de degradação. Entre os 
anos de 1979 e 1983, registrou

se drástica restrição de recursos no se
tor, quando os investimentos anuais 
totalizaram 1,82 bilhão de dólares - CzS 
91 bilhões. - ou seja: menos de 1% do 
PIB. Enquanto isso, cabe às universida
des a produção de 90% da pesquisa 
científica e tecnológica que se realiza no 
país. 

Como se todas essas dificul
dades não bastassem, eis que 
as autoridades policiais estão 
incumbidas de desarticular a 
quadrilha de falsários que vi
nha agindo no Cesgranrio, com 
o objetivo de fraudar o vesti
bular em diversas capitais, no
tadamente Rio de Janeiro e 
Goiãnia. Barbieri: formar prof iss ionais competentes e críticos 

Desse quadro lamentável decorre a 
baixa remuneração dos professores, a 
precariedade dos laboratórios, a quase 
inexistência de verbas para pesquisas. 
Quando o segmento dessa universidade 
entra em greve - sempre por motivos 
salariais, como vem de ocorrer com a 
Universidade do Estado do Rio de Ja
neiro-Uerj - , os professores ficam lon -
gas semanas e até meses procurando 
fazer-se ouvir, pois suas reivindicações 
não parecem sensibilizar as autoridades. 

O Brasil está colocado no rol dos paí
ses - poucos, por sinal - que menos in
vestem no ensino universitário. A pro
pósito, diz o reitor da Uerj, Ivo Barbieri: 
"Recebemos, a título de subvenção, 
apenas 2,6 bi I hões de cru -
zados, valor insignifican-
te, se comparado aos 41 
bilhões repassados pe
lo governo paulista às 
instituições de ter
ceiro grau. Tais re
cursos, mesmo 
somados à re
ceita própria e 
às diversas 
subven-
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A lguns implicados "sem padrinhos" 
já foram detidos, mas outros, como o 
major médico reformado do exé rcito 
Edson da Silva Saramago e o m édico 
Neiwton A lves Rodrigues, estão procu 
rando na Justiça os caminhos da ino
cência, embora os policiais tenham boas 
provas materiais contra eles. 

O escândalo da venda de provas veio 
à tona porque os estudantes Fábio 
Deslandes, Alexandre Sherman e Sérgio 
Henrique Souza foram presos em fla
grante, vendendo questões que seriam 
utilizadas no vesti bular deste ano. 

Quantidade e qualidade insuficientes 

Experiente profissional dedicado ao 
ensino universitãrio, o professor Ivo 
Barbie ri assumiu a reitoria da Universi 
dade do Estado do Rio de Janeiro-Ueri 
no início de janeiro deste ano, após ter 
sido vice-reitor na administração ante
rior Na entrevista a seguir, Barbieri 
analisa sua instituição, cu jos problemas 
apontam as mesmas carências que do
minam o ensino superior por todo o 
país. 

Professor Ivo Bart:Jieri, como define a 
situação da universidade que dirige? 

- A situação da Uerj é profunda
mente inquietante. Durante o período 
em que estive à frente da vice-reitoria, 
reali,amos uma pesquisa, publicada no 
documento "Dados, Análises, Proposi 
ções - Diagnóstico Acadêmico", onde, 
ao traçar a radiografia acadêmica, no 
período de 1980 a 1985, pudemos 
constatar um quadro alarmante. 

A Uerj está inteiramente voltada para 
a graduação. Apenas 17,4% da carga 
horária docente é utilizada em atividade 
de magistério para pós -graduação, de 
pesquisa e de capacitação e treinamen
to. Ainda não alcançamos as condições 
de formar profissionais tecnicamente 
competentes, críticos e em consonância 
com as necessidades sociais 

Currículos desatualizados e com um 
número de disciplinas e carga horária 
muito acima do obrigatório aliam -se a 
um corpo docenté onde, em que pesem 
sensíveis e recentes melhorias, apenas 
30,2% do total tem título de mestre ou 
doutor. Constatamos, por exemplo, que 
os índices de aprovaçao por nota são 
superiores aos de aprovação por fre 
quência, o que só pode ser fruto de 
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D Quando Ivo Barbier1 assumiu 
a reitoria, no dia 4 de janeiro, a 

Uerj já estava em greve por mês e 
meio. Ele faz uma advertência: 

"Apesar da justeza das reivindica
ções apresentadas, deve-se refletir 
seriamente a respeito da mobilização 
e seus efeitos sobre a instituição. A 
greve prolongada numa instituição 
pública de ensino é autofágica. O 
Hospital Universitário Pedro Ernesto. 
por exemplo, vive em situação pré
fahmentar. Os prejuízos são da or
dem de 1,5 milhão de cruzados diá
rios. Mas, os custos sociais são ainda 
maiores: dos 800 leitos disponíveis, 
apenas 10% estão sendo utilizados e 
o número baixa continuamente. A 
população sofre com isso. 

"Calculamos que será possível 
retomar suas atividades plenamente, 
em menos de um ano. A se prolon
gar a paralisação, é prev1s1vel sua de
sativação, em grande medida. Con 
vênios não são cumpridos. Serviços 
não são prestados. Alunos se vêem 
impedidos de ingressar no mercado 
de trabalho ou de continuar os estu
dos, porque não se cumpriu o se-

mestre letivo. Os incipientes progra
mas de pós-graduação e pesquisa 
estão seriamente ameaçados. O ónus 
de uma paralisação prolongada são 
insuportáveis para a instituição. O 
risco que se corre é o de reproduzir
mos aqui o triste episódio que envol
veu a Universidade Autónoma do 
México, que já foi uma das melhores 
instituições da América Latina, mas 
hoje, fruto de uma greve prolongada, 
ainda não se recuperou. 

' 'Estou convencido - continua o 
reitor - de que as lideranças dos di
versos movimentos universitários 
devem refletir seriamente sobre as 
formas de luta adotadas. Diante do 
impasse, todo o ônus de uma greve 
prolongada recai sobre a instituição e 
sobre a população que se beneficia 
de seus serviços. E isso .sem que al 
cancem as necessárias compensa
ções para os grevistas, d.evido a seu 
pequeno poder de pressão. 

"Esperamos, no entanto, contri
buir para resolver o impasse, em be
neficio da comunidade universitária e 
da população atendida por ela." 
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profundas distorções no processo aca
dêmico. Creio que todo o processo aca
dêmico deva ser repensado. 

A pós-graduação na Uerj mal nas
ceu. Contamos com poucos cursos de 
mestrado, aperfeiçoamento e especiali
zação. A produção científica ainda en
gatinha, falta uma política de pesquisa. 

A comunidade universitária, no en
tanto, vem enfrentando tais problemas. 
Em outubro de 1984, realizamos o pri
meiro congresso interno, momento pri
vilegiado de autoconhecimento critica e 
correção de rumos. Mais recentemente, 
a equipe da nova administração reuniu
se em seminário, para debater objeti
vos. Redefinir a graducão para torná-la 
competente; incentivar a pós-graduação 
e desenvolver a pesquisa fundamental 
teórica, aplicada e tecnológica, além de 
promover as atividades de extensão e 
uma ampla reforma administrativa, e 
o reordenamento jurídico da Universi
dade, visando a sua democratização 
plena, são as metas básicas. 

Como se relaciona a Uerj com a comu
nidade? 

- Entendo que uma universidade se 
relaciona com a comunidade basica
mente através de três vias: a producão 
do saber, a formação de profissionais e 
a prestação de serviços e atividades de 
extensão. A situação ainda é precária 
nos três campos. A produção acadêmica 
é quantitativa e qualitativamente insufi -
ciente; a formacão profissional, precária, 
e a extensão, mal definida. Já a presta
cão de serviços, seja através do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto-HUPE, seja 
do Centro de Producão, tem atingido 
níveis relativamente satisfatórios, mas a 
serem aprofundados. A repercussão 
externa da paralisacão prolongada, in
significante, mostra bem quão pouco a 
Universidade é ainda indispensável à 
comunidade fluminense. 

A meu ver, seremos capazes de inse
rir produtiva e competentemente a Uni
versidarle na socierlarle, desenvolvenrlo 
aqueles três aspectos assinalados. É 
nosso objetivo criar profissionais que, 
em consonância com as necessidacies 
sociais, venham a produzir uma ciência 
criadora, transformando a Uerj num 
centro de competência intensamente 
provocativo. Pretendemos criticar, atra
vés de pesquisa feita por núcleos inter 
disciplinares, a implantacão de tecnolo-
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gias e metodologias estratégicas ao 
país, estabelecendo vínculos com o em
presariado e o governo, no sentido de 
desenvolver solidariamente pesquisas 
aplicacias e tecnológicas. 

Pretendemos definir uma politica de 
pesquisa que privilegiando o potencial 
cientifico dispon1vel, se volte para a rea -
lidade social para o ensino. Pretende
mos tambem definir e implementar 
uma política para a atividade de exten
são que privilegie a comunidade do Rio 
cie Janeiro a critica de modelos de 
atuacl'lo ass stencial através da prática, a 
sinergia entre cultura acadêmica e cul
tura popular, a prática eia educacão 
continuada, a critica do processo educa
cional, a satisfação de uma carência de 
técnicos de n•vel médio, a interacâo com 
a rede rle primeiro, segundo e terceiro 
graus "1sando sua recuperacão, a 
prestação de serviços, o estimulo ao de
bate e ã prorlucâo cultural, como ins
trumento rle integração, e o estimulo às 
atividades esportivas. 

Integrar prociutivamente a Uerj na 
sociedade significa, portanto - imple
mentando uma política integrada de en
sino, pesquisa e extensão -, saber de
senvolver as atividades da Uerj em 
permanente interação com a comunida
de do estado e seus sistemas sócio-eco
nômico-culturais. 

Como analisa a questão financeira? 
- As fontes de financiamento da Uni

versidade são de três tipos: a subvenção 
do governo do estado, a geração de re
cursos próprios, através da prestação de 
serviços, e as diversas entidades de fo. 
menta aos programas universitários. Os 
três campos devem ser incrementados 
harmonicamente. 

Atualmente, a Uerj recebe cio estado, 
a título de subvenção, apenas 2,6 bi · 
!hões de cruzados, valor insignificante, 
se compararia aos 41 bilhões de cruza
dos repassados pelo governo paulista às 
suas instituicões cte terceiro grau. Tais 
rec1Jrsos, mesmo somarias à receita 
própria e às diversas subvencões, são 
evidentemente insuficientes para 
transformar a Uerj num centro compe
tente de saber. 

De saída, vamos elaborar um orça
mento que viabilize os atuais planos 
para a Universidade, esgotando todas 
as possibilidades de fontes de recursos, 
racionalizando sua aplicação e definindo 

criterios orçamentários de prioridade e 
consistência. Pretendemos intensificar 
sobretudo a obtençao cte recursos, atra
vés de agências de financiamento, esta
belecendo comunicação com órgãos na
cionais e internacionais, visando a ad
quirir recursos para patrocinar a ativi
dade de pesquisa. 

Naturnlmente, como instituição pú
blica, cabe-nos ampliar a obtenção de 
recursos provenientes do estado, seja 
através de ofertas objetivas, seja através 
da redefinição dos critérios orçamentá
rios. Entendo que a solução definitiva 
de tal problema passa por garantir, 
junto à constituinte do estado, um per
centu;:il mínimo do orçamento estadual 
para a Uerj. 

Qual o relacionamento da Uerj com a 
UNE e os estudantes? 

- A UNE, mais que parte da história 
do país, é uma entidade indispensável 
ao progresso educacional e à consolida
ção democrática. Como interlocutoras 
legítimas do processo educacional e po
lítico do pais, a UNE e as diversas enti
dades estudantis devem participar soli
dariamente dos destinos da universida
de brasileira. Nossa postura é a de 
manter diálogo franco e democrático 
com a representação estudantil, bus
cando um conjunto de alternativas para 
a solução dos inúmeros problemas edu -
cacionais e culturais que temos de 
enfrentar. 

Qual a atitude da Uerj frente aos pot,1i
cos e partidos? 

- Naturalmente, a Uerj é uma insti
tuição apartidária e assim se manterá: 
como centro de saber, necessariamente 
plural e contraditório, a universidade 
deve integrar as mais diferentes ideolo
gias e concepções políticas. Este é um 
espaco privilegiado de discussão, inda
gação e crítica. Por outro lado, quere
mos contar com as lirleranças partidá
rias para uma colaboração proveitosa 
em benefício da população brasileira. 
Construir a Uerj exigida pela comunida
de universitária e pela sociedade é uma 
tarefa que demanda a colaboração de 
todos, acima e além das rliferenças 
ideológicas, preservando-as, mas inte
grando -as nessa pluralidade de idéias 
que deve ser a universidade. • 



JANIIR 
Linha ortodoxa 

Daríl,o Pa,xáo.··EBN 

Maílson chega sem auréolas de milagreiro, mas a fama de 
conhecer a "máquina" da administração 

Com a acentuada preo
cupação de eliminar as 

apreensões do empresaria
do - sempre queixoso de 
mudanças radicais e hetero
doxas na política econômica 
dos últimos dois anos - o 
novo ministro da Fa7enda, 
Maílson da Nóbrega, fez 
questão de definir seu pro
grama de ação como o do 
"feijão com arroz", sem 
qualquer pretensão a lances 
inusitados para a recupera
çao ria economia brasileira. 
Desde a entrevista inicial, 
Maílson condenou a política 
de choques econômicos. rea
firmando uma linha econô
mica ortodoxa, de tempero 
apropriado ao setor empre
sarial. 

Responsável agora pela 
decisiva pasta da economia, 
sucedendo a equipes que se 
notabilizaram pela identifi
cação pemedebista e pela 
fama dos cursos de especia
lização no exterior, Maílson 
acentua sua origem pobre 
(família camponesa do inte
rior da Paraíba), a face de 
funcionário de carreira (Ban
co do Brasil, ministérios da 
Indústria e Comércio e da 
Fazenda, onde tinha chega-

do a secretário geral do an
tecessor Bresser Pereira, 
depois de ter ocupado, ainda 
no regime militar, o mesmo 
cargo sob Ernane Galvêas), 
a modéstia de seu curso de 
economia, realizado em Bra
sília mesmo, e a desvincula
çao partidária. 

Enquanto se ajeita no 
cargo, o novo ministro - que 
conheceu por dentro a polí
tica de Bresser Pereira - já 
acenou ao Fundo Monetário 
Internacional-FMI, cuja 
equipe deverá estar desem
barcando no país neste co
meço de fevereiro. "O FMI 
já não é o mesmo", acredita 
Maílson, para quem um 
eventual entendimento com 
o Fundo não viria a produzir 
a recessão econômica que se 
verificou, no início da déca
da, no Brasil e em outros 
países do Terceiro Mundo 
que lhe seguiram as receitas. 

Os gestos de maior flexi
bilidade se estendem, 
igualmente, aos bancos cre
dores, com os quais estão 
sendo retomadas as nego
ciações relativas à dívida 
externa. O plano brasileiro 
seria o de conseguir um 
acordo provisório com os 

João Batista de Abreu voltou ao Planejamento como ministro e 
promete dedicar-se às grandes metas e cortar despesas 

banqueiros, que facilitasse 
ao Brasil cumprir pelo me
nos parte dos pagamentos 
dos juros previstos para este 
ano (6 bilhões cie dólares), 
sem que o país se visse 
obrigado a raspar o fundo 
do cofre, queimando as bai
xas reservas, calculadas, se
gundo cada fonte, entre 
pouco mais cie 4 bilhões cie 
dólares e pouco menos de 3 
bilhões de dólares. 

O otimismo de Maílson 
se estende também ao con
trole inflacionário, contra
riando previsões pessimistas 

de vários setores, e ele con
sidera possível reduzir o dé
ficit público de 6% a 2%, até 
o final de 1988, especial
mente pelo fato de que será 
possível exercer maior con
trole sobre as contas oficiais, 
em função do orçamento 
unificado. 

Depois dos planos Cruza
do 1, li e Bresser, é preciso 
ver se o "feijão com arroz" 
de Maílson, temperado a 
otimismo, consegue vencer 
os graves desafios com que 
se depara o desenvolvi
mento brasileiro. 

Expectatativas 
• • pess1m1stas 

Enquanto o ministro da 
Fazenda, Maílson da 

Nóbrega, procurava trans
mitir otimismo e segurança, 
o clima de início cio ano foi 
dominado por expectativas 
pessimistas, com relação ao 
desempenho da economia. 
Previram-se índices infla
cionários de até 400% (em 
1987, a inflação chegou a 
365,96%), saldos no comér
cio externo em torno de 10 
bilhões de dólares e cresci
mento da economia em tor 
no de 3%, enfim um quadro 
muito problemático, no qual 
poderão exercer grande in-

fluência os primeiros sinais 
de uma recessão mundial 
produzida pela política de 
Ronald Reagan. 

Hiperinflação, ao lado de 
estagnação, foi uma palavra 
muito usada pelos pessi
mistas, que não enxergam, a 
curto prazo, meios de modi
ficação do panorama, ante 
os problemas da dívida ex
terna, dos cíclicos progra
mas econômicos, da reali
dade política nacional e da 
descrença que se espalhou 
pela opinião pública, parti
cularmente nos setores en
volvidos com a produção. 
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Exército expulsa capitão 

D A decisão da Auditoria 
M 'litar de Curitiba, na 

segunda semana de janeiro, 
fo por umrn1midade: o ca
pitão c:lo exército luís Fer
nando Walther de Almeida 
recebeu pena de prisão de 
três anos e. consequente
mente, a de exclusão da ar
ma, além de continuar deti
do, enquanto se processam 
outras fases do processo, 

uma vez que ele tem, ainda, 
direito a apelacao junto ao 
Superior Tribunal Mi
litar. 

O capitão Almeida co
mandou a invasão da pre
feitura de Apucarana, no 
Paraná, em outubro do ano 
passado, para divulgar - de
pois de subir na mesa do 
prefeito ausente - um ma
nifesto contra os baixos sa-

larios das tropas . 
Caso não recorra ao STM 
eventualidade adm1t1da 

por seus familiares - a sen
tença permanecera sem 
modificações. embora seu 
advogado pretenda utilizar o 
recurso, enquanto outras 
informaçoes indicavam que 
a família do capitão se mo
bilizava para criar um mo
vimento que pedisse ao pre
sidente Sarney anistia para o 
militar. 

No Rio, um conselho de 

O óleo amazônico 

D Menos de um ano após 
a primeira perfuração 

no meio rla selva, a Petro
brás decidiu transformar a 
bacia do rio Urucu, no esta
do do Amazonas, 650km a 
sudoeste rle Manaus, num 
de seus principais projetos: 
já com seis poços perfura-

dos e a previsão de um total 
de 20, Urucu poderá se tor
nar, tá em 1988, a principal 
bacia petrolífera terrestre do país. 

A descoberta de uma 
província petrolífera na 
Amazônia coroa 30 anos de 
pesquisas na região e faz 
superar as rlecepcões ante-

riores, ao mesmo tempo que 
estimula novas sondagens. 
As jazidas de Urucu contêm 
150 milhões de barris de 
petróleo, o que corresponde 
a cerca de 6% das reservas 
brasileiras. 

A estatal pretende extrair 
70 mil barris diários rle ôleo 

Ptttrol)rás 

A floresta começa a revelar seus segredos e a Petrobrás aumentará os investimentos locais 

justificação está para reme
ter ao ministro do Exército 
as conclusões da investiga
ção sobre a chamaria Opera
çáo Beco SP.m Saida, que en
volve os capitaes Jair Mes
sias Bolsonaro e Fáhio Pas
sos da Silva, da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, 
denunciarlos pela revista 
"Veja", em dezembro, como 
autores de um plano para 
explodir bombas em quar
téis, também como protesto 
pelos baixos salários. 

em Urucu, quando o sistema 
estiver completo (este ano 
serão investidos 80 mil dó
lares). começando com 5 mil 
barris, até chegar àquele 
total máximo. Desde o pri
meiro jorro, a Petrobrás 
surpreendeu-se com a qua
lidade do óleo de Urucu, que 
apresenta densidade de 42 
graus, superior ao árnbe, o 
que permite extrair maior 
quantidade de gasolina (cer
ca de 82%). 

O campo terrestre de 
Urucu terá o gás reinjetado 
nos poços, para evitar des
perdício e propiciar apro
veitamento posterior. en
quanto o óleo será levado à 
refinaria de Manaus, através 
de oleoduto (40 quilometros 
entre o campo produtor e o 
rio Urucu) e de balsa (a par
tir do rio). 

O óleo amazônico deter
minará modificações: a refi
naria de Manaus terá a ca
pacidade ampliada, passan
do dos atuais 10 mil bar
ris/dia para 70 mil, e trocará 
o óleo potiguar pelo local, 
enquanto a refinaria proje
tada para o norte (a prefe
rência era o Maranhao) ga 
nhará outra localização, au
mentando as chances do 
Ceará e de Pernambuco. 
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O REEMBOLSO CULTURAL QUE CRESCE JUNTO COM VOCÊ. 

OUTUBROEA 
PERF.STROIKA 
De: Mikhall Gorb•chio• 

A perestroika, como continui
dade da revolução, só avançarl. na 
medida em que e&1e caminho seja 
assimilado pelos próprios sovi~
cos, que devem, da mesma forma, 
como o autor acomelha, as.,imilar 
u experiencias de outros países. 

As mudanças que se sucedem 
na URSS, talvez sejam o mais im
portante passo depois de Outubro 
DO sentido da democracia socia
lista. Democracia sem o estilo im
positivo, de cima para baixo. 
86pág. 
E-153 czs 200,00 

MAIS DEMOCRACIA 
MAIS SOCIALISMO 
De: MlkhaU Gorbachlov 

A URSS, hoje, 6 um laborató
rio para o qual estão voltadas as 
atenções do mundo. O que lá 
ocorre, já começa a influir sobre 
os nossos destinos - as perspecti
vas de se criar progresso no cami
nho do desarmamento são positi
vas. Gorbachiov, formula com 
audácia o princípio do cantter hu
manista que deve impregnar as 
relações internacionais em um 
universo cada vez mais indepen
dente. 77 pág. 
E-155 czs 120,00 

OVERÃO 
DOS PERSEGUIDOS 
De:Joaf1-mro 

Neslle romance, entre outra 
coisas, Louzeiro D01 IDOltra como 
os mdioe alo extlennÍlladOt e como 
se inv;entam lendas para que o ge
nocídio~- "explicado" ofi
cialmente e, por islo immno IIO· 
~rado. • 

Com uma narrativa forte e di
reta, o aulOr compõe um quadro o 
mais nítido possível de um mundo 
selvagem que raramente tem ocu
pado nossos ficcionistas. 300 pág. 

E-154 czs 450,00 
O SEXO DO TRABALHü 
Org.: AnctrEe Kartchevsky
Bulport 

O livro traz abordagens histó
ricas das relações freqüentemente 
tumultuadas - aempre complexas 
- en~ o movimento operário e o 
moVJmento das mulheres, e abor
dagens monogrificas centradas 
nas operárias, seu trabalho e suas 
lutas. Uma vontade comum se ex -
pressa: pensar a classe operária DO 
feminino. Participam 18 penona
lidades, estudiosas e líderes da 
questão da mulher DO mundo. 
193 pág. 
E-118 Cz$ 571,00 
PARA UMAPSlOUIATRIA 
DA LIBERTAÇÃO 
Dei Wuhln,ton Loyello 

A história da Psiquiatria DO 
Brull nlo pode mais ser uma 
hlatória a serviço das classes do
mlnantet. O dilCUl'IO da Psiquia
tria\ sobretudo nos paf,es de ca
plwlamo dependente, passa ne
CNlllrlamente _pelo di1euno polí· 
dco. O teuwio do livro 6 o 1e-
1ulnte: a loucura como expreulo 
da cultura; a depreaalo na adolea
cencla; a contribuiçlo de Pavlov l 
Teoria do Conhecfmento; Fanon, 
ptiquiatra do Terceiro Mundo; 
considerações em tomo da Psi
quiatria Social al6m de outroe tó
picos polimicos, 107 P'g. 
E-083 CzS 170,00 

As i~ias de Raul Sendic se 
colocam em uma ~a e digna 
perspectiva de transformação re
volucionária latino-americana. 
Postura que os sete anos de prisão 
nlo quebraram e que em sua saída 
do. cárcere estava expressa na se
gw nte proclamação que dirigiu ao 
povo uruguaio: "Amigos, há ho
mens e mulheres que morrem na 
luta deste povo. Há outros que so
frerain at6 enlouquecer nos cala
bouços. Há pais que não podem 
dar comida e nem vestir seus fi. 
~- Eles nos dão força para se
gwr a luta e nesse sentido vamos 
nós e todos aqueles que queiram 
nos faz.er companhia". 119 pág. 
E-152 czs 190,00 

MULHERES, ADÚLTEROS 
EPADRF.S 
<>rs: Lau Laae da Cama Lima 

Temo1 aqui uma colettnea de 
ensaios quo ae voltam para o eatu
do da fainrua e da moral no passa
do bruileiro. Os modelos que a 
igreja, O Ealado O OI letrados 
portugueses propunham ou impu
nham l sociedade colonial são 
analisados e discuddos no livro, 
que se apóia em fontes legais, dis
cursos morais, proceuos eclesiú
ticos. 101 ~g. 
E-109Cz$ 200,00 

LUTA DE TERRA 
BRIGA DE FOICE 
De: Cláudio T homás 
Bornstein 

Baseado em um fato ocorri
do na d6cada dos setenta na re
gião do Além-São Francisco, e 
que culminou no assassinato de 
um líder do sindicato rural, o 
rom~nce conta, passo a passo, a 
caminhada de viol~ncias do 
Brasil agreste. 256 pág. 
E-ISO CzS 400,00 

NICARÁGUA, 

NICARAGÜITA- UM POVO 
EM ARMAS CONSTRÓI A 

DEMOCRACIA (L,At,ÇAME,m:il 
De: Mirian Goldenberg 

"Quem já ama a Nicarágllll vai 
amar este livro". (Chico Buar
que). A primeira parte de Nicard
guo, Nicaraguita 6 uma crônica 
relatando os desafios de um regi
ro~ que procura combinar os di
reitos do trabalhador com plura
lisID<? partidário. Na segunda e 
terceira partes a autora dá um 
apan~a~o histórico ~ Revolução 
Sandirusta e entreVJsta membros 
d?,. governo e líderes da oposição. 
"e uma obra indisperisive1 a 
quem ~tende conhecer a Revo
íução Sandinista por dentro". 
(Frei Betto). 156 oág. 
E-144 CzS 310,00 

VIRE. TEM MAIS LIVROS E O CUPOM NO VERSO. 



DO L4TIFÚNDIO ~ AEMPRQA 
Unldadt • Dt-..ntdade do 
Capttall1mo no Cam~ o 
De: Juaru Rubln1 B. Lopes 

O livro (pe,quisa) retrata, ao 
mesmo tempo, os processos cen
trais que lmpulaionaram o desen
volvimento nu 6reas rurais e o 
modo como ee articulam as rela
l~ de produção na agropec:uúia ffi divenu regiõe8 doBruil. 

tU:t.s 130,00 

POLÍTICA DA REPRESSÃO 
Força e Poder de uma Justiça 
de Classe ~ 
De: Luigi Moscatelli ~ 

Este é um contexto radical. 
Persegue com firmeza os perse
guidores, nega os alicerces cínico
positivos da Fonna Judicial, des
monta algumas peças fundamen
tais de nossas ilusões jurídicas. 
Luigi Moscatelli, seu autor, es
creveu um livro livre, livremente 
inspirado em Foucault, livre
mente interessado nas condições 
brasileiras, mas, sobretudo, li
vremente escrito. Livro adotado 
em várias faculdades como docu
mento ou "Pequena Memória 
para um Tempo sem Memória" 
160pág. 
E-132 Cz$ 210,00 

O MARXISMO E A 
TEOLOGIA.DA 
LIBERTAÇÃO 
De: Lulaf Bordln 

Bae trabalho pn,ande avan
çar um pouoo III an'1i• da t9la
çlo entre marxismo I teologia da 
Llbertaçlo. Um aprofundarMnto 
e IIClU'ICimtflto d- nll!ÇIO 1, 
por parti da Teologia da Liberta
çlo, 1J1118 -itaçlo mais Hpllolca 
• orfdca de Gertól lixos da t.orla 
marxista 11rvirio pen funda
men~-la maia filoacfflca I olend
ficamontm, fortaleoendo-a ao 
!!*IDO tempo, }82 p&g. 
lt-ltJ Ca$ 360,00 

NÓS AS 
MULTINACIONAIS E 
OS ESTADOS UNIDOS 
De: Samuel de Paula 

A dinlmica e conteddo da ex
torslo a que o Terceiro Mundo 
vem sendo submetido estio rela
cionados u forças internas antina
cionais e u correntes dos grandes 
monopólios. O autoJ' mostn em 
linguagem simples, clan como 
o imperialismo faz tudo pan de
bilitar a soberania de todos os 
países onde 1e implanta, gerando 
uma crescente maioria de depo,,· 
sufdos. Isso tem a ver com a vida 
decadaumdetiós, 115pág, 
E-073 Cz$ 220,00 

ESTUOA vn:s E 
~o 

IOEOI O(;tAS '1;0 ttR.\SIL 
De: Marcos Antonio Coimbra 

É um estudo sobre nosso _pas
sado imediato e sobre a posiçao do 
estudante diante de fatos como 
1964, 1968, repressão, etc. antes 
da nossa "abertura". UNE, ma
nifestações estudantis, a reação 
dos estudantes aos decretos firma
dos em 19681 !1 linha ideológica 
do universitario, luta por uma 
universidade melhor e por princí
pios democráticos estão presentes. 
164 pág. 
E-O'>H "Cz$ 300,00 

MEDO F. OUSADIA 
De Paulo Freire e Ira Shor 

O que é ensino lihcrtador? 
Como o professor se transfonna 
em educatlor libertador? Como é 
que os estudantes iniciam seu pro
cesso de trnnsfonnação? Como se 
podem transmitir conteddos atra
vés de um métolio de diálogo? 
Estas e outras importantes ques
tões são aqui dehatidas por Paulo 
Freire e lra Shor. educador norte
americano. 

A leiturn dc.~te livro é uma 
rara oportunidade para um con
tato profundo com as diferenças e 
semelhanças entre a educação no 
Primeiro e Terceiro Mundos. 225 
pág. 
E-119 Cz$ 420,00 

O DISCURSO DO AVESSO 
(para a critica da Geografia que 
se ensina) ~ 
De: Ruy Moreira ~ 

A geografia que se ensina é 
uma disciplina porque disciplina. 
Quando a sociedade civil resolver 
sair da armadilha de um despres
tígio da geografia, intencional
mente montada pela razão de es
tado, e, assim, incorporá-la às 
suas lutas por uma ordem demo
crática sem adjetivos e efetiva? É 
deste tema que trata este livro. 
190 pág. 
E-148 Cz$ 380,00 

CONSTITUIÇÃO DE CUBA -

COMOtECOMO 

FUNCIONA 
De: Osny Duarte Pereira 

O autor traça um breve perfil 
da História cubana - a dominação 
espanhola, a ditadura de Batista, o 
movimento 26 de julho e a insta
lação do poder revolucionário - e 
analisa o atual texto constitucio
nal. Diz: "Ao ser elaborada a 
nossa nova Constituição, muitas 
soluções cubanas, notadamente 
nos problemas sociais, deverão ser 
examinadas com ~ito pelo 
constituinte brasileiro. 96 pág. 
E-145 Cz$ 200,00 

CO!\IUNICA('ÔES DO ISER 
~25 

O lSER - Instituto de Estu
dos da Religião-. órgão dedi
cado 11 atividade de pesquisas e 
assessoria na área <ln religião, 
vem com as Co11111nicaçóes in
centivar um novo espaço de in
terctlmbio entre os diversos tra
balhos em andamento no !imbito 
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JANEIRO 

Informática, 
novas 
batalhas 

D 
A autonomia nacional 
na área eia informática 

um dos pila res do desenvol
vimento - não será mesmo 
conseguida sem grandes 
batalhas (recoreie, a propó 
sito, a matéria de capa eie 
terceiro mundo nº 106). 

No dia 20 de janeiro, a 
reunião do Conselho Nacio
nal de informát1ca-Conin 
decidiu liberar a comercia li
zação do programa MS
DOS 3.3, da firma norte
americana Microsoft, em
bora mantendo o veto com 
relaçao ao MS DOS 3.2, 
principal cavalo de batalha 
da frente que ameaça reta
liações comerciais dos Esta
dos Unidos contra o Brasil. 
Os propósitos de prejudicar 
o país não se aplacaram, 
porém, e as ameaças per
duram, porque se pretende 
obter maiores concessões 
brasileiras na área da Infor
mática. 

O inegável desenvolvi
mento da indústria nacional 
de informática e a necessi
dade estratégica de amparar 
seu fortalecimento confron
taram-se, assim, com uma 
espécie de recuo, que, se 
não configura uma batalha 
perdida, deixa em alerta as 
áreas comprometidas com o 
desen~olvimento do setor. 

Já antes da solução dada 
ao caso Microsoft, a indús
tria nacional da informática 
se mobilizava, para conse
guir do Congresso a rejeição 
dos vetos presidenciais à Lei 
da informática, que Câmara 
e Senado haviam aprovado 
sem modificações. Os vetos 
presidenciais, ana lisados 

como uma forma de ameni
zar a ira norte-americana. 
mereceram os protestos da 
Associação das Empresas eiP 
Serviços de Processamento 
de Dados (Assespro). Em 
documento enviado ao Pla
nalto, Francisco Eduardo do 
Rego Ramalho, presidente 
eia entidade, destacou os 
perigos para o desenvolvi
mento da informática, 
quando os vetos minam 
pontos básicos da reserva de 
mercado, permitindo que as 
empresas estrangeiras pos
sam vir a dominar o merca
do e a impedir a criação na -
cional no segmento de pro 
gramas de computador. 

Se conquistar o desen
volvimento equivale a ven
cer uma guerra, outras ba 
talhas ainda virão, no setor 
da informática. 

l(JUI' 

Informática 
e 
Constituinte 

D 
A capacitação tecnoló
gica nacional é um dos 

pontos sensíveis da Consti
tuinte: a questão da reserva 
de mercado para a Informá
tica simboliza o confronto 
entre os partidarios de um 
caminho autônomo e os se
guidores da doutrina da de
pendência. 

Assim, vem a propósito a 
publicação "informática e 
Constituinte", do enge
nheiro e ex-parlamentar 
Raymundo de Oliveira, que 
pretende fornecer dados e 
argumentos para o debate 
do assunto. 

"Com pouco mais de dez 
anos de vigência da reserva 
de mercado - assinala o 
autor - os números são sig
nificativos: cerca de 300 em
presas verdadeiramente na
cionais, empregando 33 mil 
trabalhadores, enquanto as 
estrangeiras empregam 10 
mil. Para o mesmo fatura
mento, as nacionais empre
gam 2,5 vezes mais profis
sionais de nível superior e 20 
vezes mais na área de pes
quisa e desenvolvimento". 

Ainda segundo os dados 
do trabalho, o que está in
comodando os adversários 
internos e externos da re
serva de mercado é que o 
Brasil está efetivamente 
crescendo no setor da I n
formática. 

O país assimila e desen
volve tecnologia, a ponto de 
ser, ao lado dos próprios 
Estados Unidos e Japão, um 
dos três únicos países do 
bloco capitalista a produzir 
mais computadores do que 
a quantidade que recebe do 
estrangeiro. 

Na área do Terceiro 
Mundo, a vantagem brasi
leira decorre precisamente 
da reserva de mercado para 
empresas nacionais, na área 
dos microcomputadores, o 
que pode ser comprovado 
pelo atraso em que se en
contram outros países do 
mesmo estágio de desen
volvimento econômico, co
mo Argentina e México, que 
não adotaram a defesa da 
reserva de mercado, e "es
tão, seguramente, atrasados 
cinco anos ou mais, em rela 
ção ao Brasil" . 

Além das pressões, parti
cularmente norte-america
nas, que contam com a aju

da interna, o caminho de ca
pacitação na informática de
ve enfrentar outros desafios 
com rapidez e coragem. 



CONSTITUINTE 

Neg6cio ela China 
Clóvis Sena 

P
arlamentares enviaram repre
sentação ao presidente José 
Sarnev, solicitanrlo o reexame 

pelo çioverno da solttacão da transna
cional Texaco, que pretende alterar urn 
contrato-de-risco no Pará. O pedicio i;,, 

transn2cional foi acolhido favoravel
mente pelo consultor-geral da Repúbli
ca, S,11110 Qamos, rras cons1e1erndo da
noso nos ·ntcresses nacionilis pelo" 
·xinstituintes. 

Pi>la rnodificacão suacrida pel;i em
pres;, transnsirion;:il ,--1p ~corrn corn ;i 

mesmo de áreas do Oriente Médio. 
A proposta da transnacional, entao, 

se resume ao seguinte: abre mão do 
contrato-de-risco, mas quer 25% do 
óleo que vier a ser encontrado pela Pe
trobrás na área. Com isso, coloca-se 
numa posicão de quem está "cedendo" 
à Petrobrás, empresa estatal brasileira, 
área do território nacional, 'esquecen
do-se" de que é simples concessionária, 
através de um contrato-de-risco. Em 
outras palavras: deixa de trabalhar para 
a Petrobrás espirita do contrato-de- ris
co\ e propõe que a Petrobrás trabalhe 
para ela. 

A Frente Nacionalista, na representa
cão ao presidente da República, destaca 

Temas econômicos revelarão a natureza da Constituinte 

o absurdo da proposta da 
Texaco, que se arroga di
reitos, particularmente 
quando a Comissão de Sis
tematização da Constituinte 
já aprovou a extincão dos 
contratos-de-risco, surgidos 
na época do governo Geisel. 
Os constituintes consideram 
necessário o reexame do pa-

análise dos parlamentares, haveria uma 
inversão rornpleta Me papéis e incalcu
láveis prejuízos ao país, uma vez que a 
Petrobrás se veria na estranha situacão 
rle achar petróleo para dividir corn a 
transnacional, em trocél dos supostos 
direitos que esta teria sobre a área que 
não quer mais pesquisar. 

Óleo de graca 

Conforme o constituinte Oswaldo 
Lima Filho (PMDB/PE), no dia 6 rle ja
neiro o Diário Oficial pu')licou parecer 
do consultor-geral Saulo Ramos, a fa. 
vor rla solicitacão rla Texaco, que quer 
alterar um contrato-de-risco na bacia de 
Marajá, no Pará. Em suas aleç:iacões, 
a transnacional afirma já haver pesqui-

Y sado 20 mil km 2
, restando, ainda sem 

sondagens, outros 70 mil km 2
• Exata

mente nessa área desconhecida, a Texa
co acena com possibilidades mirabo
lantes, afirmando que lá talvez exista 
petróleo, em quantidades comparáveis 
às da área do Recôncavo Baiano ou 
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recer do procurador-geral. 
A questão tem obtido grande reper

cussão na Constituinte, apesar dos es
forcas do grupo "Centrão" em abafar o 
assunto, sobre o qual já se manifesta
ram dezenas de parlamentares, entre os 
quais Fernando Santana (PCB/BA), Luís 
Alfredo Salomão (PDT/RJ), Plínio de 
Arruda Sampaio (PT/SP), Amaury 
I\Jlüller (PDT/RS), Augusto Carvalho 
(PCB/SP). Brandão Monteiro (PDT/RJ} 
e José Genoíno (PT/SP). 

Adhemar de Barros Filho (PDT/SP) 
fez apelo a Sarney, para que evite ma
cular seu governo com uma decisão de 
tais consequências, e leu manifesto do 
ex-deputado Euzébio Rocha - autor do 
substitutivo da Lei 2004, que resultou na 
criação da Petrobrás, em 1953 - no qual 
o antigo parlamentar afirma que o país 
está frente a um novo "escândalo do pe
tróleo", pois, se o parecer do procurador
geral vier a prevalecer, favorecendo a 
pretensão da multinacional, a Petrobrás 
vai assumir todos os trabalhos e despe
sas, ficando a Texaco com o petróleo. • 

Cimi mantém 
expectativas 

A 
pesar de reconhecer o avanço da 
articulação da direita na Consti
tuinte, com a crescente desen

voltura do grupo "Centrão", Q Conselho 
lndigenista Missionário (Cimi) mantém 
as expectativas de que se consagrem os 
avanços desejados pela movimento po
pular, entre os quais os relativos aos 
índios. 

Do ponto de vista da entidade, o fe. 
nômeno do "Centrão" decorreu de um 
i>rro tático, isto é, o monopólio oue se 
atribuíram a Comissão de Sistematiza
ção e as lideranças dos grandes parti
dos, com o consequente alijamento ela 
maioria dos constituintes, em relacão à 
definicão de temas fundamentais. Não 
de deve esperar, porém - ainda segun
do a mesma análise - que o agrupa
mento dominado pelos conservadores 
consiga sustentar uma coesão tal, que 
determine o espírito da futura Consti
tuição. 

As expectativas do Cimi incluem a 
possibilidade de que a multiplicidade de 
interesses abrigados no "Centrão" não 
consiga reeditar, nas votações sobre as 
matérias constitucionais, o mesmo nível 
de unidade que lhe permitiu decidir a 
questão prévia do regimento. Dessa 
forma, a sorte da futura Carta, de fato, 
depende do resultado de negociações 
entre o "Centrão", o Grupo dos 32, 
históricos do PMDB e o Movimento de 
Unidade Progressista-MUP. 

Assim, estaria assegurada a brecha, 
para que o país possa vir a ter uma 
Constituição que corresponda às neces
sidades nacionais nesta viraria de sécu
lo. Dessa forma, se afastaria o perigo de 
apenas se apresentar uma Carta que re
produziria a de 1946, já ultrapassada em 
todos os sentidos e sem condições de 
servir à nação, que se transformou in
teiramente e exige respostas para pro
blemas e desafios novos. A presença do 
"Centrão" não inviabiliza o avanço, mas 
seu poder de acão precisará esbarrar na 
contrapartida de renovada presença do 
movimento p_opular junto aos consti· 
tuintes. • 
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Procópio Mineiro 

Leigos, padres e seminaristas de cor aprofundam uma reflexão 
que une a fé e a realidade social do negro no país 

A 
Campanha da Fraternidade de 
1988 terá por tema a comunida
de negra no Brasil e, por ela, a 

igreja pretende motivar a reflexão na
cional sobre os condicionamentos so
ciais que levam os negros a figurarem 
entre os mais pobres da imensa maioria 
dos pobres brasileiros de todas as cores 
e mestiçagens, um século depois da ex
tinção da escravatura. 

Um amplo trabalho de esclareci
mento, por parte da comunidade de cor, 
à frente padres e seminaristas, levou 
o tema a merecer a aprovação de 41 dos 
43 bispos integrantes da comissão en
carregada de selecionar o tema da 
Campanha -88, que será "A fraternidade 
e o negro", e marcou mais um passo no 
esforço de conscientização que se am
plia também dentro do catolicismo. 

Movimento nacional 

s 1 "O movimento da igreja, em seu to· 
do, em torno da questão negra, e, espe-

e cificamente, o movimento dos padres 
são duas forças novas que surgiram nas 
bases católicas e que tomaram a igreja 
de surpresa", diz frei Davi Raimundo 
dos Santos, um jovem franciscano que, 
a partir de São Joaõ de Meriti, na Bai
xada Fluminense, coordena e anima o 
movimento, estabelecendo contatos a 
nível nacional. 

Tudo começou em 1978, quando se
tores de cor católicos contestaram ava
lidade do documento que a delegação 
de bispos brasileiros ia levar ao encon
tro episcopal latino-americano: fa ltava o 

Valéria Martins Cardoso 

' enfoque da questão no país, observa
ram, levando a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil-CNBB a fo rmar o 
Grupo- Tarefa do Negro, com o objetivo Frei Davi: de cada 100 negros, 7 0 não conseguiram resolver sua quest ão racial 
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de produzir um estudo que estabeleces
se as bases para uma reflexão sobre o 
assunto. 

ma inconsciente, o que torna necessário 
despertar as pessoas. Ao lado disso, é 
preciso lembrar que o ingresso de ne 
gros e negras em algumas congrega
ções e ordens religiosas era dificultado 
ou mesmo vedado, até recentemente", 
observa o frade. 

zou-se o primeiro curso de formação de 
lideranças para o movimento negro, 
com 50 participantes. 

Força nova 
"Nesse trabalho - lembra frei Davi -

concluímos que não se devia somente 
produzir um documento, mas partir 
para a ação, imediatamente, ante a ur
gência da questão. Só gritando, a hie
rarquia e a comunidade da igreja iriam 
perceber a injustiça histórica contra o 
povo negro." 

Daí, surgiram duas linhas de traba
lho, uma voltada para o conjunto da so
ciedade e representada pelo movimento 
União e Consciência Negra, e a outra, 
voltada para o interior da igreja, forma
da pelos agentes de pastoral, onde se 
insere, como um de seus grupos, o mo
vimento dos padres, religiosos e semi
naristas negros. 

O religioso exemplifica com uma ob
servação: uma editora católica, que pro
duz muitos cartões de mensagens, hã 
pouco tempo exibia 870 cartões em suas 
vitrines, dos quais somente quatro 
apresentavam figuras de negros: três 
eram de Nossa Senhora Aparecida e 
uma de S. Benedito. 

"Esta é uma força nova, que vai sur
preender a sociedade", destaca o fran
ciscano, lembrando que a conscientiza
ção em curso não se limita à igreja, mas 
se estende a toda a comunidade de cor, 
incluindo, por exemplo, os umban
distas. 

Essa reflexão procura ser totalizante, 
questionando todos os aspectos da prá
tica social e não somente os de ordem 
religiosa. Frei Davi atribui a setores 
brancos e socialmente privilegiados os 

t emores de que o movimento resulte 

"Esse trabalho interno é tão impor
tante quanto o realizado na sociedade, 
porque a opressão e a discriminação de 
cor acontecem frequentemente de for-

Observa que, na Baixada Fluminen
se, estão em formação três outros gru
pos, um de catequistas, outro de profes
sores e o terceiro de advogados. O pri
meiro, com atuação no âmbito da igreja 
e, os dois outros, destinados a provocar 
a organização e a reflexão e a prestar 
serviços no ãmbito da sociedade. Em S. 
João de Meriti, recentemente, reali-

em conflitos ou no surgimento de um 
racismo negro. 

"Ando pelo Brasil inteiro e nunca ou
vi um grupo negro sequer interessado 
em conflitos" - frisa ele. "Pelo contrá-

Missa para o mártir negro Manoel Congo 

D Deu o que falar a missa 
celebrada por frei Davi 

Raimundo dos Santos, na 
, matriz meritiense, dia 6 de 
setembro: apoio de uma 
parte e estranheza do outro 
lado. Aplauso pela inovação 
que aproxima a celebração 

li da vivência e da cultura po-
11 pular, criticas pela suposta 

presença de elementos do 
candomblé. 

Tratava-se da missa es
pecial por Manoel Congo, lí
der negro do quilombo de 
Santa Catarina, em Vassou
ras, no sul fluminense, en
forcado no dia 6 de setem -
bro de 1839. Na missa, pro
curou-se fazer uma reflexão 
sobre o negro e a religião, 
destacando a forma especial 
dos negros em celebrar de 
uma forma integral, que in
clui não só a voz e a mente, 
mas também a emoção que 
se expressa por todo o cor
po, na dança. 

"Uma das características 
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da celebração afro-brasileira 
é, além de louvar a Deus 
com a voz e com a razão, 
louvá-lo com todo o corpo, 
através dos gestos e da dan
ça. As etnias polonesa (do 
Papa), japonesa, alemã etc. 
possuem no Brasil celebra
ção católica própria, em seu 
idioma. Nós também, des
cendentes das etnias negras, 
queremos ter esse direito." 

Essa observação, do fo
lheto da Missa Especial do 
Mártir Negro Manoel Con
go, servia de introdução aos 
textos da celebração, come
çando pela Ladainha Afro
Brasileira dos Mártires, onde 
se chamava para uma litur
gia alegre em louvor a Deus, 
lembrando figuras que 
morreram na luta pela liber
dade do povo negro, como 
Zumbi e Manoel Congo. 

"Hoje, o desafio central 
para todos nós é este: con
servar e viver a mensagem 
central de Jesus e, depois de 

colocá-la em prática, cele
brá-la, respeitando a cultura 
e a realidade do povo", es
creveu frei Davi, em outro 
folheto distribuído aos fiéis, 
posteriormente, esclarecen
do o sentido e a forma da 
missa de 6 de setembro. 

No folheto, intitulado 
"Para refletir", o frade rela
ciona diversos fatos históri
cos, entre eles a repressão 
católica aos cultos dos es
cravos, um dado de que se 
pediu perdão durante a mis
sa, em circunstâncias que le
varam algumas pessoas a 
pensar que se estava intro
duzindo elementos de cultos 
afros na celebração. Nesse 
esclarecimento, ele chama a 
atenção dos católicos para 
respeitarem as demais reli
giões, inclusive "o direito de 
existir das religiões afro
brasileiras. Respeitar uma 
religião não quer dizer con
cordar com ela, mas deixar 
que exista como qualquer 

outra. Essa foi a atitude de 
Jesus diante das religiões do 
seu tempo". 

O religioso observa, ain
da, que, se não tem sentido 
absorver no catolicismo 
elementos religiosos afros, 
não se pode, porém, recusar 
aspectos da cultura africana 
(a musicalidade, a expres
são), pois não há como jus
tificar a exclusividade da 
forma européia do culto. 
Afinal, a forma do culto se 
adapta às circunstâncias 
históricas, bastando lembrar 
que a primeira missa (a ceia 
da quinta-feira santa) obser
vou o estilo judaico, que 
predominou no início da igreja. 
Quando o catolicismo deslo
cou seu centro para a Euro
pa, adotou a cultura euro
péia no culto, sem afetar o 
cerne da mensagem cristã. 
"Acredito que Jesus não 
condenou aquela atitude de 
adaptação dos papas euro
peus", observou frei Davi. 



rio, o que se busca é apenas correr atrás 
do prejuízo, nada mais. Quem alega 
possibilidade de conflito é quem teme a 
organização do povo e seus efeitos para 
a estabilidade da sociedade, tal como 
ela hoje se estrutura. Para mim, o mo
vimento não tem o direito nem o poder 
de instaurar o conflito. Quem tem esse 
poder são as forças dominantes, os que 
controlam os bens de produção, os que 
controlam o poder económico no país, 
ao permanecerem fechados à partilha e 
à justiça social. O conflito só pode vir do 
outro lado, nunca do povo negro." 

Frei Davi observa, ainda, que o mo
vimento negro procura fugir a posições 
excludentes: "Em todos os encontros, 
debates, reuniões, uma frase sempre 
surge, invariavelmente: somar-se a to
dos os setores oprimidos da sociedade. 
Mas, é preciso notar que a solução da 
questão econômica não resolve, neces
sariamente, a questão da discriminação 
ra<;ial". 

Ele cita números recentes da Funda
ção IBGE, que mostram disparidades 
salariais entre empregados brancos e de 
cor, nas mesmas atividades, o que con
sidera a aplicação de critérios discrimi
natórios de fundo racial no sistema de 
remuneração do trabalho: no setor de 
prestação de serviços, o salário médio 
dos empregados brancos alcançava Cr$ 
1.033,60, enquanto o dos trabalhadores 
negros ficava em Cr$ 668,01; nas ativi
dades de nível médio, eram, respecti
vamente, de Cr$ 2.811,80 e Cr$ 2.272,70, 
e, nas atividades de nível superior, Cr$ 
10.229,80 para os brancos e Cr$ 3.776,50 
para os negros. 

"Estes dados mostram que, mesmo 
tendo acesso ao saber e à tecnologia, os 
negros ainda precisam superar outras 
barreiras", argumenta o religioso. 

Ideologia do embranquecimento 

Entre as barreiras, está um fruto das 
pressões que ele experimenta: o desejo 
de se ver livre do "peso" da cor, que 
"atrai" tantos problemas e limitações 
sociais. Segundo frei Davi, esse fenô
meno ocorre sobretudo nos que conse
guiram alcançar formação superior ou 
situação econômica de classe média. 

"A maioria assimila o racismo, ou 
melhor, a ideologia ou uma consciência 
do embranquecimento, procurando ne
gar a realidade mais ampla" - assinala. 
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Valérla Martins Cardoso 

Na capela, o mural recorda a contribuição negra e denuncia o crime da escravidão 

"Embora disponham de melhores con
dições intelectuais e econômicas para 
questionar a situação, procuram omitir
se, até mesmo num comportamento 
insconsciente de sobrevivência. Já o 
negro da classe pobre também assimi
lou a ideologia do embranquecimento, 
mas é muito mais aberto a perceber a 
realidade, pelo próprio sofrimento da 
vida do dia-a-dia. Os problemas con
cretos levam o negro a desenvolver um 
auto-racismo, pelo qual ele próprio se 
nega. Pode-se dizer que, de cada 1 00 
negros, 70 não resolveram sua questão 
racial, sua identidade étnica, não convi
vem bem com a própria pele, com o ca
belo encarapinhado, com o nariz africa
no, com os lábios exuberantes. É uma 
carga de séculos, contra a qual temos 
que trabalhar agora." 

Frei Davi lembra que, nos casos mais 
gritantes de discriminação, somente re
clamam os que já resolveram sua 
questão de cor, pois a maioria, ante 
uma situação dessa, é tomada pela ver
gonha e procura desaparecer, sem pro
testar. 

Religiões africanas 

Sem ignorar que muita gente teme 

uma aproximação com as religiões de 
origem africana, o franciscano considera 
fundamental que se busque conhecer 
melhor aquelas expressões religiosas, 
nesse processo de recuperação da his
tória e da cultura negras no Brasil. 
Acentua que, de início, a posição deve 
ser de respeito, e destaca vários aspec
tos significativos dos cultos afros, como 
a liturgia envolvente, de alta comunica
ção entre celebrante e fiéis, e o amplo 
papel da mulher, sem paralelo no cato
licismo. 

A aproximação dos católicos se faz, 
igualmente, com seus irmãos de cor 
protestantes. Os seminários mensais 
que se fazem_ entre católicos e metodis
tas, por exemplo, visa a repensar a 
Teologia da Libertação, a partir do ne
gro, e essa reflexão tem sido um dos 
principais estímulos ao estudo e aos 
contatos com as religiões africanas. 

"É importante destacar que os con
tatos se caracterizam por serem feitos a 
nível de base, sem qualquer interferên
cia da hierarquia, permitindo descober
tas e experiências, que podem vir a re
sultar no enriquecimento espiritual. Afi
nal, mudanças na igreja sempre come
çaram a partir do trabalho e da mani
festação das bases", finaliza frei Davi. • 
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MULHERES 

Apontando a cliscriminacão 

Em congresso, mulheres negras de todos os níveis de formação e 
profissões debateram a situação de discriminação racial e sexual: 

toda mulher é discriminada, a negra mais ainda 

N 
um fim-de-semana de novem
bro, dezenas de mulheres reu
niram-se no Centro de Forma

ção da diocese de Nova Iguaçu, para 
debater problemas comuns a todas elas 
e a milhões de outras brasileiras, a par
tir da situação de negras e mulheres: 
o trabalho, a educação, a cidadania, o sexo. 

O I Congresso Estadual de Mulheres 
Negras surgiu como o primeiro ato para 
a coordenação de um movimento hoje 
ainda esparso em diversos grupos, e 
terá como efeito imediato o desenvol
vimento de esforços para melhorar a 
comunicação interna (um jornal) e for
mar lideranças, através de cursos a se 
realizarem nas comunidades negras. 

O sexo 

A questão sexual das mulheres ne
gras envolve desde a má ou nenhuma 
educação nesse aspecto - um mal que 
atinge a sociedade como um todo - até 
a exploração particular que se volta 
contra a mulher de cor, através do con
ceito da "mulata", algo como uma má-
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quina de prazeres, passando pelo dado 
ideológico de a negra se visualizar atra
vés de padrões brancos, o que a faz 
sentir-se não apenas diferente, mas feia. 
"Os estereótipos que buscamos (cabe
los alisados etc.) são uma forma de se 
transar com o ideal de beleza que a so
ciedade exige. Quando não nos inte
gramos, acabamos nos sentindo rejeita
das nas relações afetivas", assinala um 
dos comentários. 

"Os homens nos usam a todo mo
mento. E o pior: os negros também, 
pois depois ficam com as brancas", re
lata um dos testemunhos femininos, 
enquanto outro conceitua que "a mu
lher negra ou o homem negro, quando 
sobe na vida, não busca parceiros ne
gros. Eu vejo a mulher negra muito so
zinha". Também se constata que "ho
mem não aguenta mulher que pensa 
muito". 

Outro relato adverte que "o amor 
não tem cor", mas lembra que é errado 
buscar parceiro branco por outros moti
vos que não seja realmente o amor. 

A difícil questão do sexo não apol)ta 

uma solução, pois, mais até que outros 
aspectos, espelha o maior ou menor ní
vel de consciência feminina, o que levou 
ao conselho de que "o importante é que 
se faça um processo educacional nosso". 

Educação e trabalho 

A área da educação é considerada 
vital pelas mulheres, que nela identifi
cam um dos instrumentos mais fre
quentes de transmissão de preconceitos 
raciais, ao impor idéias ou imagens em 
que o negro sai desfavorecido e em que 
a felicidade tem a cor branca e os olhos 
claros. 

Assim, torna-se importante, na opi
nião delas, que se faça um levanta
mento dos livros didáticos que expres
sam conceitos discriminatórios, para 
que possam ser eliminados do sistema 
de ensino. E recomenda-se que "os 
professores se atualizem, discutam com 
pessoas informadas sobre a realidade 
do negro", para que se faça um ensino 
sem deformações. 

Quanto à questão do trabalho, desta
cou-se o problema das empregadas 
domésticas, "que assumem a vida dos 
patrões, alienando-se da própria famí
lia". É um trabalho ligado ainda à escra
vidão, "não sendo valorizado pela so
ciedade como um todo", assinala um 
dos pontos do documento, comple
mentando que "continuamos a ser tidas 
como coisa de cama e mesa, sofrendo 
toda sorte de violência, inclusive a 
sexual". 

De prático, estabeleceu-se lutar pela 
regulamentação da profissão de empre
gada doméstica e por um legislação que 
coíba abusos contra as trabalhadoras, 
entre os quais se citou o "patrulha
mento orgânico", ou seja, o controle da 
fertilidade das mulheres, para que não 
ocorra "gravidez indesejável", sob o 
ponto de vista das empresas. 

"No esforço de organização que es
tamos empreendendo, as mulheres ne
gras estão interessadas em contatar 
grupos, associações e movimentos se
melhantes", indicam Sandra Helena 
Torres Belo, Antônia Inês N olasco da 
Silva e Agnes Consula Rodrigues. O 
Movimento das Mulheres Negras tem 
endereço à Rua 24 de Maio, 43 - Cep 
20950 - Rocha - Rio de Janeiro, aten
dendo pelos telefones 281-0560 e 
256-3317. 



A cidadania 

Os diversos temas do congresso fo
ram debatidos em grupos, servindo 
principalmente para recolher a expe
riência de vida de cada uma das partici
pantes. Era um universo feminino com
plexo, que juntou a empregada domés
tica à professora, a mãe de família à 
profissional liberal, a de instrução pri
mária à de formação universitária, todas 
unidas, porém, pela situação de negras, 
o que permitia aproximar todas as suas 

vivências. 
Analisando-se como um grupo du

plamente discriminado, pela cor e pelo 
sexo, as mulheres discutiram a questão 
da cidadania, a participação política e os 
preconceitos que cercam esse aspecto 
da vida social. A falta de consciência, 
a idéia de que política não é coisa de 
mulher, a tendência a se rejeitarem can
didatos negros, a predominância da 
acomodação, foram alguns aspectos 
denunciados. 

fazer uma convocação suprapartidária, 
para que se debata um futuro compor
tamento eleitoral dos negros, ao mesmo 
tempo em que se recomendou a im
portância de que as mulheres negras 
aumentem sua participação em grupos 
comunitários, sindicatos, diretorias de 
escolas e outras instâncias em que pos
sam exercitar os objetivos de propor um 
modelo alternativo de sociedade, em 
que inexistam discriminações. • 

Uma das decisões adotadas foi a de P.M. 

Anacleta, a experiência de toda uma vida 
D A discriminação, pela 

função e pela cor, as 
más condições de trabalho e 
de remuneração, as jornadas 
excessivas, a desconsidera
ção pessoal, a inexistência 
de creches: essas são as 
principais queixas das em
pregadas domésticas, que 
não conseguem entender o 
motivo de serem mantidas à 
parte do sistema comum 
que rege as relações traba-
lhistas. j 

"Como empregadas do- ~ 

mésticas, mulheres e negras, l 
nós somos muito discrimi- ~ 
nadas", relata Anacleta Bar- ~ 
bosa, 64 anos, com a autori- ~ 
dade de uma experiência de 
trabalhos em casa de família 
que começou aos oito anos 

de casa, inventar jeitos de 
deixar os filhos mais ou me
nos atendidos, voltar muito 
tarde, receber salários os 
mais baixos? É preciso ar
ranjar uma maneira de mu
dar isso. Precisamos lutar 
juntas para encontrar uma 
saída", diz Anacleta, sempre 
falando num tom pondera
do, que deixa transparecer 
uma ponta de amargura e 

obrigada a deixar o mais 
novo, recém-nascido, aos 
cuidados da avó, no lugarejo 
de Manaus, em Mirizal, no 
interior maranhensê, en
quanto trabalhava em São 
Luís e cuidava do mais ve
lho. Vindo para o Rio, só es
poradicamente passou a ver 
o caçula. O mais velho, 
Claudionor, hoje com 44 
anos e morando num bairro 

de idade, no interior do Anacleta: pobre sofre mais e negro é o mais pobre 

Maranhão. "Somos muito 
castigadas, muito maltrata
das, e a cor é o motivo fre
quente para a diferença de 
tratamento que recebemos", 
reclama. 

"Nós estamos procuran
do ver se melhoramos nossa 
categoria, se tiramos esse 
racismo de nós. Por que a 
discriminação, se exigem de 
nós toda a responsabilidade 
de cuidar de uma casa? Por 
que esse tratamento, que 
nos impõe condições de vida 
as mais difíceis, obrigadas 
que somos a sair muito cedo 
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resignação. 
"O sentimento da discri

minação é uma raiz que vem 
crescendo desde o fundo da 
história e que hoje se mani
festa até mesmo entre cole
gas de uma mesma ativida
de", define ela. 

Uma vida de injustiças 

As duras condições de vi
da de uma empregada, Ana
cleta ilustra com sua própria 
trajetória: viúva cedo e com 
dois filhos, acabou sendo 

distante do centro de Caxias, 
na Baixada Fluminense, vive 
a dura luta de ser pedreiro e 
"ainda batalha para acabar 
sua casinha". O mais novo, 
João de Deus, continua no 
Maranhão, onde trabalha 
numa fazenda. 

Quanto a ela, aos 64 
anos, ainda trabalha, porque 
"preciso e não tenho apo
sentadoria". Para obter le
galmente a aposentadoria, 
deverá esperar mais alguns 
anos, para alcançar o benefí
cio por velhice e não,pelos 

anos de serviço. Considera 
uma injustiça que a catego
ria não tenha direito ao 13'? 
salário, cujo pagamento fica 
a critério de cada família. 

O Encontro 

"As organizadoras estão 
de parabéns, porque este é 
um encontro que nenhum 
pais realizou. Dentro de 
mim, eu sentia que a gente 
poderia ter partido para isso 
há muito tempo, porque é 
preciso acabar com a dis
criminação que faz com que, 
entre um branco e um preto, 
sempre se acabe preferindo 
o branco", reclama Anacleta. 

. "Nós merecemos trata
mento igual. Essas crianças 
pretas - diz, apontando para 
os filhos das participantes 
do encontro, que brincam 
nos jardins do Centro de 
Formação - merecem essa 
oportunidade. Quantos 
pretos viraram marginais 
devido à falta de oportuni
dades, ou porque se criaram 
meio largados, enquanto 
seus pais eram obrigados a 
deixá-los sozinhos, para tra
balhar. A gente fica muito 
decepcionada mesmo. Os 
que mais sofrem são os po
bres e os mais pobres são os 
negros. Tudo para a gente é 
mais difícil". 
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OPINIÃO 

Haiti, Chlle e Paraguai 

Novas farsas eleitorais 

O
s processos eleitorais no j-Jai
ti, Paraguai e Chile são meras 
farsas qce visam a manter o 

domínio das ditaduras ali instaladas. 
No Chile, além de todas as bêr

reiras impostas ao recadastramento 
eleitoral, o regime invalidou os títu
los em vigor em 1973 - Pinochet im
pede à oposição qualquer tipo de 
ação política que rrobilize o povo e 
possa dar autenticidade ao pleito. O 
d tador seus ministros e generais 
ocupalT' abusivamente os meios de 
comunicação, e exercem pressões 
corstantes sobre todos os setores da 
sociedade que se opõem à forma 
como o plebiscito está sendo im
posto. Os líderes democráticos não 
só são vetados naqueles meios de 
corr unicação como, em certos casos, 
corno o do ex-chanceler Clodomiro 
Almeyda, qualquer jornal, rádio ou 
tele\ isão, que apenas citar o seu no
me, pode ser criminalmente enqua
drado. 

A prisão de Clodorriro Almeyda é 
um escárnio à consciência democrá
tica da Arr,érica Latim . Almeyda, 
chanceler do governo de Salvador 
Allende, é um dos líderes democráti
cos e socialistas chilenos mais res
peitados internacionalmente. En
quanto estiver preso, perseguido, 
proibido de expressar livrerrente 
suas idéias, pede haver tudo no Chi
le, menos derrccracia. 

Nerr tudo naquele país é, contu
co, responsabilidade da ditadura. 
Um dos fatores que, serr dúvida, re
tardam a derrota de Pinochet é a in
capacidade oposicionista de unir-se, 
deixando para depois do restabele
cimento d,, democracia as suas di-

vergências internas. Pinochet benefi
cia-se dessa div são 

No Paragua Stroessner prepara 
outra farsa ele torai para extorquir 
ao país seu sétimo mancato. O c,ua
dro é o rr.esmo do Chile, cem poucas 
variantes. Um imem.o conluio de re
pressão, contrabando oficializado e 
corrupção sustenta o sistemél domi
nante, em cujo centro está o ditador 
vitalício. 

P 
ara a perpetuidade dessa di
tadura longeva, não se exclui 
a cumplicidade de centros de 

poder no Brasil e Argentina, que não 
só toleram o ditador, come lhe for
nece·m o oxigênio dos negócios, dos 
apeios financeiros e das conivências 
diplomáticas, que lhe estão prolon -
ganc'o o domínio sobre aquele país. 
Há, no entanto, evidências no Para
guai de que avõnça a consciência 
derr ocrática e se fortalece a luta 
cortra a ditadura. 

Por fim, a farsa nº 3 é a do Haiti, 
onde remanescentes da ditadura ce 
Ou\.alier tentam impedir a democra
tização do país. L'm milhão e duzen
tos mil cidadãos - esmagadora 
maioria do eleitorado - aprovaram a 
nova Ccnstituição e se preparavam 
para levar à vitória os candidatos 
democráticos. O regime rr ilitar 
transformou as eleições num banho 
de sangue, forçando a convocação ce 
um novo pleito, no qual votaram 
pouco mais de 5% do e-leitorado. 

Essa eleição fraudulenta e a posse 
de; candidato imposto pelos militares 
remanescentes da ditadura estão 
sendo contestadas pelo povo. É de se 
esperar confrontos importantes, até 

q1.e a demc,cracia seja re,lmente 
restabelecida no Haiti, após quase 30 
anes de domínio de " Papa Doe" e 
dos sinistros tontons macoutes. 

Em Lima, na recente reunião da 
Conferência Permanente dos Parti
dos Políticos da América Latina e 
Caribe (Copppal), à qual compare
ceram representantes de três parti
dos brasileiros (PMOB, POT e PT), os 
haitianos, na pessoa do seu combati
vo representante Gérard Pierre
Charles, manifestaram a firme deci
são de luta até a vitória, para que não 
se instale no Haiti uma espécie de 
"duvalierismo sem Ouvalier" - o que 
frustraria as esperanças populares. 

A 
declaração atribuída ao ge
neral Namphy, comandante 
do exército do Haiti, de que 

"o que falta aqui é um Pinochet", dá 
uma idéia clara do que se pretende 
para o povo haitiano. 

Gérard Pierre-Charles nos adverte 
sobre a situação em seu país: "É pre
ciso que os setores democráticos da 
América Latina, a opinião internacio
nal e os governos do continente 
adotem uma atitude enérgica contra 
o regime nascido do golpe, mediante 
a violência, a imposição e a farsa 
eleitoral". 

No Haiti, no Chile e no Paraguai, 
as ditaduras travam batalhas deses
peradas. Mas, hoje ou amanha, su
cumbirão à revolta popular. O que 
cabe aos democratas é apoiar seus 
povos na decisiva batalha que estão 
travando pela democracia e pela jus
tiça social. • 

Neiva Moreira 





A Poupança Ouro 
faz a festa da produção 
agrícola e pecuária. 

Dá juros e correção 
monetária para os 
brasileiros do Interior 1 

e das Capitais. j 
Tem a garantia do 

maior banco do País. 
Leva crédito ao 

campo para aumentar 

1 
a produção de 
alimentos e oferece 

lllfflr..M_, lucro e segurança para 
o investidor. 

Deposite na 
Poupança Ouro do 
Banco do Brasil. 
O melhor negócio para 
você. 

E para o Brasil. 

1 __ Agora, 
em se poupando1 

tudo dá. 

flJ BANCO DO BRASI~ 
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