


Para obras rápidas e de baixo custo 
a Riocop elegeu ' 
a tecnologia da argamassa armada 

A argamassa armada é um 
processo pioneiro, desenvol
vido pela Riocop, que combina 
cimento, areia e tela de aço. 
O resultado são peças pré-mol
dadas que garantem, além 
de um custo 30% mais baixo 
do que as estruturas conven
cionais de concreto, maior 
rapidez na montagem 
e uma adequação perfeita 

a qualquer tipo de terreno. 
A leveza, a flexibilidade 

e a modulação das peças per
mitem ainda uma enorme 
variedade de combinações, 
adaptáveis ás mais diversas 
composições arquitetônicas. 

Hoje, a Riocop fabrica 
mensalmente 600m3 de arga
massa armada e produz, além 
de peças para edificações, 

abrigos de ônibus, diversos 
equipamentos urbanos e com
ponentes para saneamento 
básico. 

Desde que foi criada, há 
quatro anos, a Riocop já construiu 
mais de 150 escolas, 60 casas 
da criança , 40 postos de saúde, 
casas comunitárias, creches e 
CIEPs em argamassa armada. 

Outro detalhe relevante da 

RIOCOP 

CIEP Par 

Riocop é sua condição de Estatal, 
que permite a contratação 
de seus serviços sem licitação 
pública . _ 

Da próxima vez que voce 
for construir, não deixe de 
levar em consideração o que 
a Riocop pode fazer de concreto 
com a sua obra: util izar a tec
nologia e a qualidade revolu
cionárias da argamassa armada. 

COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

FÁBRICA DE ARGAMASSA ARMADA E EQUIPAMENTOS URBANOS 
BR 101 - Km 1 - Rodovia Rio-Santos - Santa Cruz - Rio de Janeiro 
CE P: 23560 - Te lefone: (021) 395-4550 - Fax : /021) 395-3965 
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PRESENTE O ANO INTEIRO PRA VOCÊ E 3 AMIGOS. 

Assine 

Traga 3 amigos 
como assinantes e ganhe 1 assinatura 

anual de Cadernos. 

b -----------------------------
Assinatura: D 1 ano D 2 anos 

No1ne ..................... .... ......... ...... .................. ... .... .. ............... . 
Endereço ............................ .......................... ... ..... ............. . . 
Bairro ............... ......... ........ Cidade ........................... .... ... .. .. 
Estado ....... ........... CEP ..... ......... Tel.. ................................. . 
Profissão ........................................... .... .. .......... ................. . 

Assinatura: D 1 ano D 2 anos 

Non1e ....... ............. .... .... ................. .. ..... .... ... ........ ............ ... . 
Endereço ... .... .. ..... .............. .. ........ .................. .................... . 
Bairro .... .... .... ....... ........... .. Cidade ..... ... .... ... .............. ....... .. 
Estado ..... ............. CEP ................ .. Tel.. ................... .. ..... ... . 
Profissão ... .. .. ................... ... ............................. ...... .. ...... .... . 

Assinatura: D 1 ano D 2 anos 

No1ne ............. , ....... ...................... ........... .. .... ...... ....... .... , .. .. 
Endereço ..... ... ... ............. ............ .. ..... .. .............................. . 
Bairro .... ............. ........ .... ... Cidade ..... ............................... . 
Estado ......... ... ...... CEP ............... Tel. ................................ . 
Profissão ................... ........................................................ . 

CUPOM DO REMETENTE 

Assinatura:D 1 ano D 2 anos 

No1ne ......... ... .................. .. .............. .................... ....... .. ..... .. . 
Endereço ............ ... ... ... .............. .......... ....... .. ..... ....... .......... . 
Bairro ................... ... .. . Cidade ....... ........................... ......... .. 
Estado ... .. ... .. ..... .. CEP .................... Te!. ............................ .. 
Profissão ... ...... .... ...... ................................... ...................... . 

Assinale a forma de pagamento do(s) seu(s) peclido(s). 
( ) Cheque(s) nominal(is) em anexo 
( ) Vale Postal -Ag. Lapa 
( ) Pagarei por Reembolso Postal 
( ) Autorizo débito no meu CREDICARD referente 

ao meu pedido no valor de Cr$ ... ........ .... ..... ....... ... .. 
) Autorizo débito no meu CREDICARD dos pedidos 
para meus amigos totalizando Cr$ ........................ .. 

Cartão Nº 

Data: ...... ./. ...... ./. ..... Assinatura do comprador 

Preencha os cupons em letra de forma conforme sua opção de pagamento e envie para a Editora Terceiro Mundo Ltda. 
Rua da Glória, 122 - 1? andar• Glória• 20241 • Rio âe Janeiro• RJ • Fax: (021) 252-8455 • Tel.: (021) 252-7440 



O Estado de São Paulo 

Este Manual é mais do que 
um guia destinado a jorna
listas. Se você escreve 
com regularidade, está se 
preparando para exames 
de redação ou apenas 
quer conhecer melhor o 
português , não deixe de 
consultá-lo. 
371 p. 
E- 234 CrSS.900,00 

TESTEMUNHO 
Darcy Ribeiro 

"Mas eu me pergunto ago
ra, tal como eles pergurta
vam então: Por que me meti 
ro maio, com os índios? 
Darcy nos dá neste livro um 
relato municioso e divertido 
de suas vivências e inven-
ções. 262 p. 
E-236 CrS 9.100,00 

QUERIDA ILHA 
Hélio Outra - 21 edição 

Democracia e neoliberalis
mo no Brasil 
Herbert de Souza (Betinho) 

O livro do sociólogo e ana
lista político Herbert de 
Souza (Be nho) passa em 
revista os principais proble
mas brasileiros de hoje, 
com a coragem e a emoção 
que marcam todo seu pen
samento e sua atuação na 
sociedade. 144 p. 
E - 232 CrS 4.800,00 

-
VIRANDO A PRÓPRIA 
MESA 
Ricardo Semler 
A empresa tradicional está 
condenada É o que susten
ta Ricardo Semler, dirào-da 
AESP, que trar5lonrou SI.a 

irdústriaemmodebdeorgari
zação e eficiência, através 
de um sistema de gestão 
democrática 
E-237 CrSl 1.800,00 

Desafio ao Futuro 
Miranda eto 

Para o alior, que ê economis
ta com pós-graduação em 
ecororria rua! ro Brasil e Es
tados Lodos, o deserrJolvi. 
mento da Amazónia deve 
adaptar as têcri:as modernas 
às corá,ções atrbiertais, com 
a ~ de servir ao 
pais e rão apenas aos gran
des irteresses econômicos. 
144 p. E-235 CrS 4.200,00 

UMA CHAMA 
NA AMAZÔNIA 
Jean.Pierre Leroy 

Reconstitu indo a saga 
dos trabalhadores rurais 
da região de Santarém, 
Pará, o autor apresenta 
um quadro completo da 
realidade econômica da 
Amazônia. 
E-238 CrS 4.500,00 

Por que somos tão pobres? 
Rodolf H. Strahm 

Rodolf H. Strahm, econo
mista suíço com participa
ção em vários organismos 
internacionais, procura 
desvendar os complexos 
mecanismos do subdesen
volvimento, que ele relacio
na com a crise do 
endividamento externo. 
221 p. 
E - 230 CrS 4.700,00 

REFAZENDO A FÁBRICA 
FORDISTA 
Elizabeth Bortolaia Silva 

Partindo da análise com
parativa entre uma fábri
ca Ford no Brasil e na 
Inglaterra, a autora dis
cute os rumos da eco
nomia mundial. 
394 p. 
E-239 CrS14.000,00 

HISTÓRIAS (ALEGRES) 
DO POVO BRASILEIRO 
Maurttonio Meira 

BEM TE VI, AMAZÔNIA 
Jurema Finamour 

O apaixonante testemunho de um bra
sileiro que acompanhou, por dentro, 
todo processo da revolução cubana 
Hélio Outra conhece Cuba a fundo, vi
vendo lá desde o fim da li Guerra 
Mundial. Alguns tópicos do seu livro: A 
reforma agrária, As reformas urbanas, A 
alfabetização, A mulher cubana e are
volução, A saúde em Cuba etc. 

Gente conhecida (ou não) b1ece a ma
téria bruta desse excitante livro de 
crônicas da vda brasileira São bêba:los, 
~. poiaicos, joolalistas, muteres trai
d as, maridos ciumentos, figuras 
rnpata,tes, fr;juras sem nenhlJTia mpcr
tânda-eles cortam urna parte da história 
de oosso povo. 195 p. 

um oaianço aramauco aos problemas 
da Amazônia, desde as primeiras pica
das ao drama de Chico Mendes. A 
realidade do latifúndio, as ameaças de 
internacionalização, a miséria de sua 
população, as riqu~zas escondidas na 
selva, o extem,ínio de vidas inteiras-eis 
alguns dos capftulos que compõem esta 
obra notável de pesquisa e denúncia. 

E-240 Cr$ 7.000,00 E· 229 Cr$ 4.300,00 + 10% E-241 Cr$ 4.500,00 

O PILÃO DA MADRUGADA m 
Neiva Moreira lf 

Cl 

Os repórteres são os narradores do li 
cotidiano e o futuro. Este livro é are- E 
portagem com um desses repórteres. 
Aqui, na mais longa entrevista que já ci 
concedeu, Neiva dá o testemunho do S 
que viu e participou. V1 

Ele narra episódios marcantes, e pemi-
te ao leitor conhecer e avaliar falos não ~ 
apenas desconhecidos mas, sobretudo, ra 
tergiversados na "história oficial". E! 
José Louzeiro E 

464 p. 
E- 208 Cr$ 4.500,00 il 
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CHE-PARRA ki 
Latino-América 
Piedade Carvalho 

![ 

"Ler este livro de Piedade Carvalho é 11 

mergulhar fundo numa sinfonia bril- 00 

hante, onde cada instrumento 11 
aparece com a nitidez de uma estrela, re 
iluminando nossa consciência e nos- 17 
so coração, acordando no mais 
escuro compartimento de nosso ser a 
nossa quase moribunda esperança'. 1 
Sérgio Ricardo G 

li 100 p. E- 223 Cr$ 3.000,00 

NÓS DIZEMOS NÃO 
Eduardo Galeano 

o 
la 
JJ 

A esquerda acabou? E a história, Iam- li: 
bém? Ainda é possível falar em t· 
socialismo? Cuba merece, nos dias 
de hoje, algum interesse, algum res
peito? Pode existir dignidade na 
miséria? Para onde vai o mundo? 
Estas são algumas questões quei
mantes que o autor de 'Veias abertas 
da América·Latina' procura desatar r 
nesta obra. 88 p. 
E-226 Cr$ 3.700,00 

DESENVOLVIDO PARA 
A MORTE· Repensando 
o desenvolvimento do 
Terceiro Mundo 
Ted Trainer 

O simples desenvolvimento, sem um 
planejamento aaequado, leva a abe· 
rrantes desequilíbrios na distribuição 
da renda mundial. O modelo neolibe
ral, aplicado a nossos países, acaba 
por privilegiar os interesses das das· 
ses altas do Terceiro Mundo, das 
corporações multinacionais e dos paí
ses ricos. 

240 p. 1 
E-245 Cr$ 7.200,00 



CANUDOS: A GUERRA soaAL. 
Edmundo Moniz 

É a primeira história sobre o movi
mento sertanejo, na Bahia, que teve 
seu ponto culminante ao final do sé
culo XIX. 
370 p, 
E-170 Cr$ 7.865,00 

CLASSES E MOVIMENTOS 
soaAJS NA AMÉRICA LATINA 
Vários (Sonia Laranjeira Org.) 

Os trabalhos reunidos neste livro fo. 
ram apresentados no a0 Seminário de 
Estudos Latino-americanos . 
E -242 Cr$10.500,00 

BOREL - O MORRO 
DOS ESP[ RITOS 
Josué Diniz 

O Morro do Borel, no Rio, passa a ter 
agora um lugar significativo na litera
lura brasileira. Depois de morar lá, 
como favelado, Josué Diniz, publica 
agora esta obra que reúne lrteratura e 
reportagem. 
176 p. 
E -231 Cr$ 3.500,00 

A ESQUERDA E O 
GOLPE DE 64 
Dênis de Moraes 

O autor reexamina aiticamente o papel 
das forças de esquerda no processo 
que culminou com a deposição do pre
sidente João Goulart. 379 p. 
E-202 Cr$ 7.500,00 

O LIVRO DOS ABRAÇOS 
Eduardo Galeano 

Tratar a memória como coisa viva: assimfazGaleano quando 
escreve. Sua memória pessoal é a nossa memória coletiva, 
da América Este seu novo livro é o testemunho de pequenos 
episódios, que contam a história de nosso povo e revelam, 
com amor ou revolta, a dramática realidade de nosso conti
nente. 
271 p. E -243 Cr$ 8.500,00 

O JAPÃO QUE SABE 
DIZER NÃO 
Shintaro lshihara 

O livro foi elaborado em colaboração com AKIO MORITA, 
presidente da Sony Corporation, o maior grupo empresarial 
do Japão. Diante da repercussão que uma edição clandes
tina provocou nos Estado Unidos, Monta recusou-se a parti
cipar de urna tradução autorizada lshihara é igualmente urna 
das figuras importantes do Japão moderno, sendo falado 
como futuro primeiro-ministro. Obra imprescindível para co
nhecer os meandros da luta interimperialista de nossos dias. 
157 p. E - 244 Cr$ 7.500,00. 

UM MUNDO 
INTOLERÁVEL 
O liberalismo em questão 
RenéDumort 

René Dumon~ reconhecido universalmente por seus traba
lhos sobre o 39 Mundo, a ecologia e a paz, faz um balanço 
das ameaças que pesam sobre a terra e sugere medidas para 
impedir uma catástrofe que pode atingir as próprias fontes da 
vida·em nosso planet,1. 
240 p. E - 203 Cr$ 8.500,00 

LEONEL BRIZOLA 
Uma trajetória Política 
Ricardo Osman G. Aguiar 

O livro é um relato jornalístico e muito fundamentado da 
trajetória humana e política de Brizola Vai desde a sua 
infância até os últimos lances da disputa presidencial, pas
sando por suas experiências no Governo do Rio Grande do 
Sul e do Estado do Rio. Na última parte, Ricardo Aguiar relata 
detalhes até agora não conhecidos da campanha de Brizola 
à Presidência da República, que ele cobriu <;omo jornalista 
274 p. E -233 Cr$12.500,00 

ATENÇÃO: Se , por motivo de insuficiência de estoque faltar algum livro de seu pedido, a entrega será feita 
parcialmente e completada posteriormente. 
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-:!! i O Rio de Janeiro vai sediar em junho de 1992 a 
Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, uma reunião planetária de debate 
sobre as questões ecológicas. A revista Ecologia e Desenvolvi
mento se propõe a contribuir para a análise desse encontro 
histórico e acompanhar os seus desdobramentos.A ecologia já 
é, hoje, um tema -
dominante. Acom- e 
panhe o seu tempo. 

~~a assinatuca 
e presente a um amigo 
anhe 1 livro de brinde . 

.V•ll<!_a~a_té 1.0-':±·•]._ê 
PEDIDO DE ASSINATURA 

i----------------------1 I 
O ANUAL: Cr$ 30.000,00 O 2 ANOS: Cr$ 60.000,00 
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Comprador 

O ANUAL: Cr$ 30.000,00 O 2 ANOS: Cr$ 60.000,00 

W NOME ..... 

~ ENDEREÇO : . 

W BAIRRO: . 

ffi CIDADE: . CEP: 1 

-~l!_~_:?_~A_-·º~-----~~--- :j 



OUTUBRO, 1991 ANO XIV 

ÍCAPA: 

Privatizações: 
a propaganda 
e a realidade 

O
s defensores da privatiza
ção ocultam aspectos 
fundamentais dos pro

gramas adotados em outros 
países, transmitindo a im
pressão de que lá fora se ven
tle tudo a qualquer preço e 
gue este é o caminho para o 
rasil. 

)cultam que, em todos os 
)aíses adiantados, o paga
nento das empresas privati
iad as é feito em dinheiro 
:orrente e não com papel des-
1alorizado, os famosos "mi
:os pretos", como está sendo 
eito no Brasil e na Argentina. 

Página 10 

O professor da USP .... 
Francisco Weffort fala com 

exclusividade sobre o livro que 
lançará em 1992 e 

20 
a atualidade política 

brasileira 

2PANORAMA 

MATÉRIA DE CAPA 
10 Privatizações: a propaganda 

e a realidade 

UNIVERSIDADE 
21 Reitores lutam pela autonomia 
POLÍTICA 
22 O Brasil está sem rumo 
INTEGRAÇÃO 
24 Mercosul: Correndo contra o tempo 
COMUNICAÇÃO 

EDUCAÇÃO 
28 Retomando a cruzada 
SAÚDE 
29 A talidomida ainda faz vítimas 

no Brasil 

ESPECIAL: V Centenário 
32 América Latina discute 

sua identidade 

~ A comemoração oflclal do V 
Centenário da cheaada de 

Colombo à América reivindica a 
Conquista. enquanto 011 lndfaenaa 
se preparam para um ato 

1 
Q 

de reafirmação étnica 

~ Os comunistas cubanos 
realizam seu IV Congresso e 

introduzem reformas, dando ao 
país novas armas para 

28 enfrentar a crise 

36 O resgate da civilização perdida 
38 Os próximos cinco séculos 

AMÉRICA LATINA 
40 Cuba: Ajusta medida 
42 Uma _alternativa ao neoljberalismo 
45 Nicarágua: A história se repete 

EUROPA 
46 Chipre: Dois pesos, duas medidas 

ORIENTE MÉDIO 
48 Iêmen: Novos horizontes 

ÁFRICA 
50 Economia: Os novos colo_nízadores 

ESTRATÉGIA 
53 EUA: Bush volta a falar grosso 

54PANORAMA TRICONTINENTAL 

PÁGINA ABERTA 
60 O -bonde da história e a barbárie 
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Igrejas e ecologia acumula riqueza para uns e 

expropria outros. Essa ex
propriação empurra pessoas 
para a Amazônia - colonos, 
garimpeiros, trabalhadores 
diversos e as famílias - e as 
entrega à miséria. Entende
mos que o endividamento ex
terno dos países depen
dentes amordaça suas 
economias, levando-os a pro
mover a degradação social e 
ambiental a serviço dessa dí
vida, enquanto que também 
as igrejas dos países ricos se 
beneficiam dos juros pagos 
pelos países pobres". 

Reconhecendo erros e pro
pondo uma série de prin

cípios, representantes de 
igrejas cristãs dispõem-se a 
envolver-se na questão am
biental, visando, sobretudo, 
à preservação da Amazónia. 
Reunidos em Belém, na Con
sulta Ecumênica Internacio
nal da Amazónia, católicos, 
protestantes de diversas con
fissões e integrantes de orga
nizações não-governamentais 
disseram temer que a Rio-92 
venha a frustrar-se em seus 
objetivos básicos, "devido a 
fatores como a inércia dos go-

vernos ou a desinformação 
dos povos". Contra isso, pre
gam um engajamento maior 
das igrejas do Primeiro M un
do, em um "trabalho de cons
cientização que vise a uma 
ação de solidariedade em de
fesa da luta pela preservação 
da Amazônia. Neste sentido, 
sugerimos passos concretos", 
prossegue o documento, indi
cando: o boicote ao uso da 
madeira e de minérios proce
dentes da região amazônica, 
maior entrosamento entre os 
grupos religiosos do Sul e do 
Norte, "com a finalidade de 
fortalecer as ações de solida
riedade", e a tarefa de "des-
mascarar as miss.ões 

2 

fundamentalistas originá
rias dos países do Norte que 
doutrinam os povos indíge
nas, segundo os interesses do 
poder dominante e que des
troem sua cu! tura e religião". 

O documento das igrejas, 
intitulado "Carta de Belém", 
começa com uma série de 
considerações, entre as qu is 
algumas confissões de culpa: 
"Reconhecemos que, como 
igrejas, como cristãos e como 
cidadãos do Brasil, da Amé
rica Latina e de países do 
Norte, estamos envolvidos, 
de muitas maneiras, com as 

causas e processos que leva
ram à situação em que a 
Amazônia se encontra". 

"Como igrejas - prosse
gue o documento - estamos 
conscientes de que os assim 
chamados "500 anos de evan
gelização" têm sido também 
500 anos de dominação e re
sistência. As igrejas, através 
de sua evangelização, mar
cada pelo flagrante desres
peito às religiões e às cultu
ras indígenas, contribuíram 
para a dominação e o exter
mínio de grande parte das 
populações nativas. Somos 
parte, muitas vezes favoreci
da, de um sistema econômico 
nacional e internacional que 

As igrejas se peniten
ciam, também, de não terem 
ainda "agido com suficiente 

eficácia contra 
o latifúndio, as 
empresas in
ternacionais e 
nacionais e as 
oligarquias ins
taladas no po
der na Amazô
nia, para 
impedir que 
sua atuação 
atente contra 
os direitos hu
manos e obsta
culize a demo
cracia e a 
justiça social. 
As igrejas têm 
sido obedientes 
a governantes 
corruptos e ir

responsáveis, sendo muitas 
vezes coniventes com eles em 
troca de pequenos favores, e 
poucas vezes têm levantado 
sua voz contra essa subser
viência'!.~ destaca, ainda: 
"Assistimos com indolência 
ao uso dos meios de comuni
cação de massa pelos poderes 
políticos e econômicos como 
reforço de sua dominação". 

Entre os objetivos gerais 
a serem seguidos, o docu
mento destaca a necessidade 
de garantir a sobrevivência 
das pessoas diretamente 
atingidas pela desorganiza
ção social da região; proteção 
aos espaços dos índios e se
ringueiros; cumprimento 
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das leis existentes; reformas 
agrária e urbana, que redu
zam as pressões populacio
nais sobre a região; além de 
uma mobilização internacio
nal, que desperte a consciên
cia mundial em favor da 
Amazônia. 

"Os países industrializa
dos participam de muitas 
formas na destruição da 
Amazônia: eles determinam 
o modelo de desenvolvimen
to e fornecem a tecnologia; 
são os principais consumido
res dos recursos naturais que 
são obtidos através da explo
ração predatória da nature
za; determinam as condições 
de mercado para a economia 
brasileira". 

Na avaliação dos repre
sentantes das igrejas , "os go
vernos, as multinacionais e 
os grandes bancos dos países 
industrializados devem ser 
confrontados com as seguin
tes exigências: - criar uma 
política energética compatí
vel com a preservação do 
meio ambiente, usando pes
quisas e uso de alternativas 
já existentes. Isso implica o 
cancelamento da construção 
de grandes hidrelétricas; -
abandonar qualquer idéia de 
redirecionamento da dívida 
externa para projetos de de
senvolvimento, consideran
do que a dívida externa já foi 
devidamente paga e conse
quentemente a continuidade 
de seu p'agamento é injusto e 
imoral; - participar do finan
ciamento de projetos de ma
nutenção do sustento das ne
cessidades vitais de índios, 
posseiros, pequenos agricul
tores e extrativistas, bem 
como de medidas de defesa do 
meio ambiente no contexto da 
mineração e da indústria". 

Outra proposta das igre
jas cristãs é "o desenvolvi
mento de uma posição crítica 
contra o falso nacionalismo 
que algumas correntes den· 
tro dos órgãos de segurança 
estão propagando em relação 
à Amazônia, na pretensa de
fesa da soberania nacional". 



_________ PANORAMA ________ _ 

Bala do pó 

Balas com recheio de cocaína transforma
ram-se no pavor de pais e educadores por 

algumas semanas, no Rio e em São Paulo, 
quando correu a notícia de que tabuleiros e car
rocinhas de doces, em portas de escolas, distri
buíam confeitos no qual se injetara droga. A 
ação policial foi rápida, os institutos de crimi
nnlística fizeram inúmeras análises e houve 
uns· que nada acharam e outros que teriam 
comprovado vestígios do entorpecente em balas 
e chicletes que apresentavam um furo caracte
rístico de agulha de injeção, indicando que o 
produto fora violado. A gravidade do caso colo
cou sob suspeição a fábrica Van Melle, uma em
presa holandesa que, no Brasil, produz alguns 
dos doces mais consumidos pela criançada. 
Pelo sim, pelo não, a fábrica suspendeu a entre
ga de seus produtos, amargando, em cerca de 
um mês, prejuízo de mais de um milhão de dó
lares. 

As hipóteses policiais para o caso variaram 
de chantagem, feita contra a fábrica por pessoa 
interessada em extorquir alta soma da empre
sa, até caso de doença mental, em que um psico
pata teria alterado o produto pelo prazer de 
causar danos às crianças. Uma terceira hipóte
se seria a vingança de algum funcionário preju
dicado pela fábrica e que teria interesse em des
moralizar e causar perdas financeiras à 
empresa. A suspeita de que algum traficante 
isolado ou grupo estaria contaminando as balas 
e chicletes como meio de formar novos consumi
dores, através da criação de dependência nos 
colegiais, foi a menos especulada, uma vez que 
a quantidade não viciaria ninguém e o m_étodo 
significaria, na prática, desperdício de um pro
duto caríssimo. As suspeitas policiais conside
raram mais viável a hipótese de vingança de 
um funcionário da empresa, única forma de ex
plicar o encontro de balas contaminadas tam
bém em embalagens não- violadas. Pelos cálcu
los policiais, nos meses de abril, maio e junho, a 
contaminação teria sido praticada em casa por 
alguém que trabalha na fábrica. Uma vez prati
cada a injeção da droga, as balas teriam sido le
vadas de volta à fábrica e lançadas na esteira 
que leva o produto para ser embalado. Seria a 
única forma de se dar a violação em balas cujos 
envoltórios se apresentavam perfeitos. 

Seja qual for a solução final para esse caso, 
o caso despertou os temores da sociedade, pois 
serviu para recordação de casos variados de ex
torsão contra indústrias do setor alimentício 
em países desenvolvidos. Um dos casos mais fa
mosos de contaminação envolveu o medica
mento 'l'ylenol, nos Estados Unidos, que chegou 
a provocar mortes de pessoas que consumiram 
o produto alterado pela ação de um psicopata. 

Em defesa da criança 

AUniversidade de São Pau
lo, através do Centro de Es

tudos de Demografia Histórica 
da América Latina-Cedhal, 
promoveu curso de difusão cul
tural sobre "A criança na Histó
ria do Brasil: ontem e hoje". 
Com duração de 15 dias, o curso 
teve a participação de pesqui
sadores do Cedhal e professo
res da USP, além de 
especialistas da área e jornalis
tas. No centro dos debates, a 
criança carente. 

O Cedhal de
senvolve, há três 
anos, um projeto 
de pesquisa sobre 
"A família na his
tória da popula
ção brasileira", a 
partir da qual 
acumulou dados 
substanciais so
bre a questão da 
infância, que o 
curso buscou di
vulgar. No encer
ramento, dedica
do ao tema "A 
situação da in
fância carente -
Brasil, 1991", a 
diretora do Ce
dhal, Maria Luí
za Marcílio, des
tacou a urgência 
do aprofunda
mento dos estu
dos sobre o tema, 
uma vez que a 
criança brasileira vive hoje 
marginalizada nos grandes 
centros, e à sociedade cabe re
verter o processo de exclusão e 
dar oportunidades a esse gru
po. Sob o aspecto do trabalho do 
menor, assinalou-se a desinfor
mação em que são mantidos, 
quanto a seus direitos e benefí
cios trabalhistas. A situação 
delas, que muitas vezes são le
vadas a assumir a responsabi
lidade pela manutenção da fa
mília, foi comparada ao quadro 
resultante da Revolução Indus
trial, na Europa do século pas
sado, quando as crianças pas-
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saram a ser mão-de-obra bara
ta, submetida a longas e inten
sas jornadas de trabalho. 

No depoimento da ex-presi
dente da Febem paulista, Ma
ria Inês Bierrenbach, a situa
ção de desproteção infantil hoje 
é a mesma da década de seten
ta, no que se refere à situação 
das crianças atendidas pela 
instituição oficial. ''Elas conti
núam com rostos de desespe
rança, tristes. Não podemos 

mais continuar aprisionando 
crianças, visando à ·melhoria 
da situação". Já na visão da di
retora da CBIA (ex-Funabem) 
em São Paulo, Maria Cecília 
Zilliotto, muito se fez em um 
ano de vigência do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. "O 
Estatuto é uma realidade, é a 
primeira vez que a causa da 
criança e do adolescente vai 
para a mesa do político, para as 
c;âmaras e assembléias e chega 
aos gov~rnantes". É fundamen
tal, segundo disse, que todos os 
setores se conscientizem e 
atuem em defesa dos menores. 

3 
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Fazer reservas 

Os credores quase ficaram a ver na
vios em setembro, quando o gover

no se viu na iminência de suspender os 
pagamentos internacionais relativos à 
dívida externa (1 70 milhões de dólares 
mensais), por falta de reservas. Teria 
sido esse o motivo que levou o governo 
à mididesvalorização (15%) do cruzeiro 
em relação ao dólar do início de outubro, 
segundo fontes econômicas. 

das reservas brasileiras. 
Engordá-las, assim, passou a ser e11• 

sencial, para incutir confiança nos exi
gentes donos da banca internacional, 
que no início de outubro se expressaram 
através do lnstitute oflntemational Fi
nance-IIF. Segundo o diretor do IIF, 
Horst Schullmann, só de juros atrasa
dos o Brasil deve 9,2 bilhões, produto do 
último acordo, assinado em 1988 e não 
cumprido. Agora, disse, os banqueiros 
querem uma garantia de que receberão 
o dinheiro: o melhor jeito, segundo 
Schullmarin, seria dar essa garantia 
com as reservas do país. 

A preocupação parece não ter-se 
afastado nas semanas seguintes, diante 
das providências que o ministro Marcí
lio Marques Moreira adotou, com vistas 
ao reforço das reservas, cujo limite mí
nimo está estabelecido em tomo de 7 bi
lhões de dólares. Os repetidos fracos de
sem penhos dos saldos comerciais e a 
não entrada de dinheiro novo explica
riam a manutenção do clima de apreen
são, pois o que menos se pretende nessa 
fase é deixar os credores sem receber 
seus juros, uma vez que se quer consoli
dar o acordo em tomo de 52 bilhões de 
dólares da dívida contraída com os ban
cos privados. 

pela primeira vez, o valor de 1 mil cru
zeiros, estaria dentro da preocupação 
de não expor as reservas na sempre 
frustrada tentativa de equilibrar as co
tações. A opção foi deixar o mercado ar
ra.ajar-se, fossem quais fossem as con
sequências para o conjunto da 
economia. A prioridade, portanto, ainda 
era, na ocasião, garantir reservas. 

A coisa funcionaria mais ou menos 
assim: para sair o novo acordo, o Brasil 
teria que transferir para o banco cen
tral dos Estados Unidos perto de 4 bi
lhões de dólares, que ficariam lá guar
dados, à disposição dos credores, caso o 
Brasil tropeçasse nos compromissos. 
Sem qualquer refresco, restaria ao país 
somente o caminho de fabricar, a jato, 
uma reserva excedente que lhe permi
tisse atender a intimação dos banquei
ros, sem correr o risco de baixá-las a ní
veis tão perigosos que o fluxo comercial 
normal do país com o exterior entl'888e 
em colapso. 

Assim, a anunciada retirada do 
Banco Central das operações de regula
ção dos mercados de ouro e dólar, no fi
nal de outubro, quando o dólar dobrou, 

A preocupação explica-se, entre ou
tros aspectos, pelo fato de que os bancos 
privados internacionais querem um 
acordo sobre os 52 bilhões de dólares, 
desde que escudado no compromisso 

Alimento do brasileiro 
A já secular preocupação de que em algumas áreas do 

1-\Brasil estaria sendo gerada uma sub-raça humana, for
mada por crianças hereditariamente desnutridas e por isso 
atrofiadas sob vários aspectos,já pode ser estendida a pra
ticamente todo o país. Pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística-IBGE constata que o drama da ali
mentação deixou de ser nordestino para se espraiar por to
dos os rincões da pátria, onde haja pessoas submetidas a 
condições que impliquem dificuldades de adquirir comida 
regular. Num país em recessão há mais de dez anos, com de
semprego real acima de 10% e onde a maioria dos empregados 
não pode sequer contar vantagem, pois os salários mal dão 
para alcançar a metade do mês, a maioria das pessoas passou 
a pertencer àquela categoria dos subnutridos crônicos. 

A pesquisa do IBGE demonstra que a qualidade da ali
mentação· decaiu, como comprova o dado de que aos 20 qui
los anuais de carne bovina que cada brasileiro comia, em 
média, em 1975, baixou-se para 17,7 quilos em 1991, en
quanto o de ovos se manteve praticamente sem alteração 
(5,5/5,6). A substituição da carne parece ter-se dado com o 
frango, cujo consumo subiu (8,8/13,4). Caiu ainda o de trigo 

(38,9/35,5). Em compensação, quase triplicou o consumo de 
farinha de mandioca (21/56), quase quadruplicou o de milho 
(5,8/19, 7) e subiram pouco o de arroz (51,3/55,2) e de feijão 
(14,8/16,3). 

Ao lado das substituições provocadas pela carestia, 
deve-se levar em conta que a média d!3 consumo esconde a 
realidade crua, onde o consumo não se dá por média, mas 
pelo dinheiro que se tem ou não se tem no bolso. Além disso, 
como contribuição da administração, a produção de alimen· 
tos não tem acompanhado o crescimento populacional, o que 
explica que somente não existe uma crise de desabasteci· 
mento, devido à contida capacidade de consumo da maioria 
da população. Assim, entre 1987 e 1990, caíram a produção 
de arroz (10 milhões de toneladas/7,4 milhões de toneladas); 
milho (26/21); trigo (6/3), entre outros. As melhorias foram 
feijão (2/2,2), mandioca (23,4/24,2), soja (16,9/19,8), carne 
bovina (2,2/2,8, embora se preveja, para 1991, um recuo 
para 1,5), e frango (1,3/1,6, embora também se preveja em 
1991 queda para 0,84). 

Metade do problema parece estar sendo a tacado, ao esti· 
lo emergencial, pelo governo federal, que tem anunciado um 
programa especial de financiamento dos produtores, na ten· 
tativa de recuperar a produção em 1992. O outro lado, con· 
tudo, permanece inalterado, pois não há programas para 
propiciar empregos, nem recuperar salários. 

4 1991 - terceiro mundo - ng 144 



----------PANORAMA _________ _ 

Experiências em Educação 

Durante três dias, mais de três mil 
professores trocaram experiências, 

reunidos no Riocentro, no I Encontro 
Latino- Americano de Educação, orga
nizado pela Secretaria de Educação da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa reci
clagem foi muito importante, segundo 
avaliação da secretária Mariléa da 
Cruz, e rendeu boas idéias, entre elas a 
de tomar anuais esses encontros de in
formação e reflexão. 

Na opinião de Mariléa da Cruz, 
"para uma avaliação mais correta, pre
cisamos lembrar oe objetivos do Encon
tro. A idéia de realização desse congres
so surgiu, quando constatamos que a 
crise da educação é um fenômeno que 
ocorre no mundo todo. A extensão e pro
fundidade dessa crise, porém, são de
terminadas pelo nível de desenvolvi
mento alcançado por cada país. No caso 
da América La tina, o cenário é de países 
subdesenvolvidos, identificados com o 
Terceiro Mundo. Assim, consideramos 
importante que nossos professores do · 
Rio de Janeiro tivessem contato com ou
tras experiências, mesmo porque, 'ape
sar do subdesenvolvimento, há casos de 
países do continente que conseguiram 
erradicar o analfabetismo. Avaliamos 
que seria importante que nossos profes
sores vissem que não é somente em si
tuações de recursos plenos, como aque
les verificados no Primeiro Mundo, que 
se conseguem bons resultados em Edu
cação. Nestes casos de países subdesen
volvidoe com êxitos educacionais, é ver
dade, torna-se essencial a vontade 
política dos governantes e da sociedade 
como um todo". 

"Com tais premissas" - explica a se-

cretária - "partimos para organizar o 
Encontro, embora com o temor de que 
exercesse pequena atração sobre o pro
fessorado e interessasse apenas a faixas 
mais progressistas dos educadores. Foi 
uma agradável surpresa verificar que o 
interesse foi enorme, tornando-se insu
ficiente o número de vagas, estipulado, 
inicialmente, em 2.500 participantes. 
Nossas expectativas foram superadas 
também quanto ao desenrolar dos tra
balhos. Ao contrário do que ocorre em 
qualquer congresso, não se verificou 
qualquer caso de painel que registrasse 
desinteresse: todos os debates e exposi
ções contaram com maciça audiência e 
participação. Assim, do ponto de vista 
do nosso público interno, os professores 
participantes do Rio, s6 poderemos di
zer que o encontro foi um suceseo". 

Diz ainda Mariléa da Cruz que, 
quanto aos palestrantes e delegações 

estrangeiras, "os resultados foram tam
bém extraordinários, tanto pela contri
buição que trouxeram, quanto pelo cli
ma de integração e solidariedade que 
logo se estabeleceu, ao lado da percep
ção de que é preciso intensificar a divul
gação, no âmbito da América Latina, 
das soluções que ali e acolá se mostra
ram vitoriosas no processo de educação 
e que oferecem as perspectivas de con
tribuir para o desenvolvimento de n011-
sos países". 

Além desses resultados, outras con
tribuições surgiram desse intercâmbio, 
como, por exemplo, a idéia de se criar 
uma Biblioteca do Pensamento Pedagó
gico da América Latina, a qual - todos 
con..:ordam - deve localizar-se no Rio de 
Janeiro. "Já levei a proposta ao prefeito 
Marcello Alencar, que a aprovou de 
imediato. Outra grande sugestão foi a 
edição de uma revista pedagógica, dedi
cada à divulgação das experiências edu
cacionais promovidas na América Lati
na, além da realização de seminários 
sistemáticos nos vários países da Amé
rica Latina, sempre sob a ótica da Edu
cação ante as realidades sociais concre
tas". 

"A tendência do profissional de edu
cação, em nossa realidade, é sempre a 
de desconfiar do poder público", diz a se
cretária. Não foi diferente no início dos 
trabalhos, mas a situação logo evoluiu, 
ante a constatação da importância e dos 
beneficios que a iniciativa produzia. O 
contato com outras experiências, outras 
vivências, outras situações, alargaram 
o entendimento acerca da crise da edu
cação e do porquê da generalização des
sa crise em nossos países". 

"Disso tudo, nasceu a convicção de 
que precisamos repetir esses encontros. 
Para o ano que vem, pretendemos alar
gar um pouco mais o âmbito dos traba
lhos, fazendo um Encontro Pan-Ameri
cano e não s6 latino-americano, 
aproveitando a oportunidade das come
morações dos 500 anos da chegada de 
Colombo ao continente. Teremos um te
mário em torno da proposta básica so
bre a visão do colonizador ante a visão 
do colonizado", completou a secretária 
Mariléa da Cruz. O terceiro encontro, 
em 1993, talvez reúna os países do Ter
ceiro Mundo e assim por diante, culmi
nando, no quinto ano, com um congres
so mundial. 
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Betinho e Fearnside recebem Prêmio Global 500 da ONU 
" N ossa esperança são as pessoas 

dispostas a mudar as coisas nes
te país, e elas são numerosas". Com essa 
reflexão, o sociólogo Herbert de Souza, 
o Betinhu, recebeu, em solenidade na 
Assembléia Legislativa do Rio de Janei
ro, o Prêmio Global 500, instituído pelas 
Nações Unidas e concedido, anualmen
te, a personalidades que se destacam na 

_ luta social e ambiental. Ao lado de Be
tinho, foi homenageado também com o 
Prêmio Global 500 o pesquisador Philip 
Fearnside, do Departamento de Ecolo
gia do Instituto de Pesquisas da Amazô
nia-ln pa. Fearnside é conhecido 
internacionalmente por suas inúmeras 
contribuições científicas ao conheci
mento do meio ambiente da Floresta 
Amazônica. 

Fundador.do Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas-lbase, Herbert de Souza 
foi premiado em decorrência dos inúmeros serviços 
prestados à causa ecológica e a questões sociais urgen-
tes, como a reforma agrária, o movimento dos meninos 

A cólera 

Um ano depois das piores 
expectativas, a cólera 

não virou epidemia no Bra
sil. Mas, os registros mos
tram que a doença 
efetivamente já entrou no 
país, procedente do Peru, e 
que convém desdobrar-se 
em cuidados já, quando os 
casos são ainda relativa
mente raros. 

Dados da Secretaria de 
Saúde do Amazonas confir
mavam, em fins de outubro, 
a ocorrência da 37 casos da 
doença naquele estado, en
tre eles dois em Manacapu
ru, a apenas 60 quilômetros 
de Manaus, a maior aglo
meração humana da região. 
No total nacional, os casos 
de cólera já passam de 200, 
e as mortes chegaram a 
quatro. Constata-se, por
tanto, que o vibrião colérico 
caminha pelo Amazonas, 
avançando na direção da 
corrente e ao sabor do trân-

sito de embarcações de pas
sageiros. 

A suposição de que a 
doença pudesse passar ao 
largo do país mostrou-se 
otimismo excessivo, tanto 
quanto se mostrou excesso 
de pessimismo a previsão 
de que, em questão de me
ses , o país estaria sendo 
varrido pelo mal. A doença 
avança devagar, bem deva
gar, mas avança. O que au
menta as chances de que 
providências sanitárias 
reduzam seu impacto fi
nal. Num país que vê as 
periferias de suas cidades 
se expandirem em alta ve
locidade, sem tempo de 
que todas essas populaçõ
es alcancem os benefícios 
de esgotos e água tratada, 
é uma sorte que ainda se 
disponha de tempo para 
criar bloqueios à expansão 
da doença. Mas, é urgente 
que se faça isso. 

de rua ea campanha pela qualidade de 
sangue, com vistas a impedir a propa
gação da Aids por transfusão de san
gue contaminado. 

Betinho disse reconhecer os profun
dos problemas do país, mas está ao lado 
dos que não perdem a esperança de dias 
melhores. 

Fearnside lamentou, em seu breve 
discurso de agradecimento, a continua
ção das queimadas na Amazônia, em 
proporções muito maiores que as admi
tidas pelo governo, do qual exigiu um 
esquema de fiscalização mais efetivo, 
para impedir a destruição daquele ecos
sistema. 

A entrega dos prêmios foi feita pelo 
diretor do Centro de Informações das 
Nações Unidas no Brasil, Aurélio Ruiz, 
e contou com a presença do repre

sentante do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) no Brasil, Eduardo Gutiérrez. 
Dentre as 376 personalidades mundiais já agraciadas 
com o Global 500, 12 são brasileiras. 

Jogo democrático 

Denúncias de irregularidades em compras de 
fardamentos para o Exército levaram o mi

nistro Carlos Tinoco a explicações no Congresso e 
em entrevistas à imprensa. Os gastos, avaliados 
em 150 bilhões de cruzeiros, foram apontados 
como superfaturados, pois o material poderia, 
ainda segundo as mesmas denúncias, ser ad
quirido pela importância de 50 bilhões. O Tri
bunal de Contas da União foi chamado a fazer 
uma inspeção sobre a concorrência e deverá 
pronuncia-se sobre o assunto, eventualmente 
fazendo recomendações sobre o processo de 
aquisição ou adotando outras medidas que jul
gar necessárias. 

O ministro Carlos Tinoco adiantou que toda e 
qualquer recomendação do TCU será devidamen
te acatada, numa atitude de reconhecimento da 
normalidade administrativa. A atitude do minis
tro, que em nenhum momento fugiu ao dever de 
esclarecer o assunto, serviu para reforçar o jogo 
democrático, quando não poucos temeram o retor
no de posturas agressivas, comuns na época do re
gime militar. A tranquilidade, com que se por
tou o general nas explicações, reduziu o 
impacto inicial das denúncias e afastou qual
quer efeito nocivo ao clima político, no que foi 
um ponto a favor, na desfavorável conjuntura 
em que se vê o governo. 
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Morte no presídio 

A m~rte de 24 detentos do presídio 
carioca Ary Franco, em 28 de outu

bro, "foi um homicídio repetido 24 ve
zes", anunciou o secretário de Justiça e 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, Nilo Ba
tista, após investigações sumárias que 
apontaram guardas penitenciários 
como responsáveis pela chacina.·Foram 
imediatamente presos os guardas Cos
me Hernando de Alboim Guimarães e 
Roberto Gama Siqueira, enquanto se 
apuravam as denúncias contra outros 
dois. 

A chacina foi praticada com uma 
bomba de fósforo, segundo as primeiras 
investigações da perícia, que calculou 
que o calor na cela A-15 alcançou 1.500 

graus centígrados, que calcinou e desfez 
os corpos em pedaços. 

Tudo começou quando a guarda ten
tava reprimir um princípio de rebelião, 
na qual os presos atearam fogo a colchões, 
após ter sido descoberto um túnel que 
escavavam para fuga. A repressão foi 
inicialmente a tiros, consumando-se a 
tragédia quando um dos agentes lançou 
a bomba incendiária na cela A-15. 

''Vamos esclarecer toda a tragédia e 
promover a punição exemplar dos cul
pados'\ disse Nilo Batista. Ao comentar 
a chacina, o governador Leonel Brizola, 
conhecido por sua política de defesa ab
soluta dos direitos humanos, reforçou a 
promessa de rigor contra os culpados 

pelo crime e considerou que as grandes 
cidades brasileiras, atingidas pela crise 
social e econômica, transformaram-se 
em terreno fértil para tragédias de todo 
o tipo, como a proliferação de grupos de 
extermínio, que voltam suas ações até 
mesmo contra crianças e adolescentes. 

Cartório mineral onde há chances reais de se minimizar a carência de água 
potável". 

No recente movimento de paralisação, os funcionários 
chamaram a atenção para os problemas que afligem a. 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM. Não 
só a companhia estaria sendo prejudicada, como a explora
ção do setor mineral sofreria já uma fase de oligopolização, 
numa situação equivalente à de um cartório, beneficiando 
tradicionais empresas estrangeiras do ramo e algumas na
cionais. "A importância da CPRM está intimamente ligada 
à geração de jazidas minerais, e por isso, na defesa da so
berania nacional", advertem os empregados, que conside
ram os administradores 
descompromissados com os 
objetivos maiores da empresa 
e do país. 

Como exemplo desse des
caso, eles apontam "a desati
vação do setor de produção de 
águas subterrâneas, deixan
do em compl_eto suca teamento 
sondas de perfuração, avalia
das em 100 milhões de dóla
res, no depósito de materiais 
de Araraquara. Em troca dis
so, formou-se um verdadeiro 
cartório que monopoliza as 
concorrências da Sabesp, 
Cesp, DAEE, prefeituras e 
empresas privadas. A CPRM, 
nesse setor de águas subter
râneas, tem todas as condi
ções de cumprir sua função 
social, em diversas regiões, 
especialmente no Nordeste, 

Ainda de acordo com as queixas dos funoionários, a dire
ção da empresa ''não dá continuidade aos trabalhos de pes
quisa geológica básica, e, por causa disso, os recursos públi
cos não estão gerando retorno econômico para a sociedade, 
nem implementando a tão almejada indústria mineral bra
sileira, colaborando, com isso, na criação do cartório mine
ral brasileiro: grupo Votorantim, Billington Metais (Shell), 
Brascan, Morro Velho, Paranapanema, Rio Tinto Zinco, 
Companhia de Mineração e Participação (CMP/Rede Glo
bo), Alcan (Shell), Alcoa (Shell) e muitas outras empresas 
ligadas ao Instituto Brasileiro de Mineração-Ibram". 

Enquanto reclamam a reposição de perdas salariais de 
142,6%, o pessoal da CPRM 
assinala que a companhia 
"tem plenas condições de re
tornar a gerar jazidas mine
rais, como fez no passado, e, 
com isso, promover desenvol
vimento, gerando empregos e 
reduzindo importações de 
matérias-primas minerais, 
rompendo, assim, com a domi
nação do capital transnacional". 

Com seus mil fun,cioná
rios, entre os quais geólogos, 
engenheiros e técnicos de di
versas especialidades, a com
panhia tem em andamento 
240 projetos operacionais, 
nas áreas de mapeamento 
geológico, pesquisa mineral, 
levantamento de recursos hí
dricos e sondagem para cap
tação de águas subterrâneas. 
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__________ CARTAS _________ _ 

Jango, JK, Mandela 

O n 11 142 de cadernos do 
terceiro mundo é, sem dúvi
da, um dos momentos al,tos 
dessa publicação neste atribu
lado 1991. Tanto na reportar 
gem "Mande la, assembléia 
constituinte já", quanto em 
''JK eJango, duas mortes que 
até hoje não foram bem esclar 
recidas", assinada por Neiva 
Moreira, o que temos são reve
lações nunca antes anunciar 
das. E digo isso com preocupar 
ção, pois leio diariamente 
quatro jornais e em nenhum 
deles jamais vejo matérias 
como as que essa valente revis
ta divulga. 

No n 11 142 de cadernos, 
Mandela f al,a das mudanças 
superficiais que têm sido fei
tas na África do Sul, abre o 
jogo sobre o maquiavelismo 
do governo de minoria bran
ca liderado por Frederick de 
Klerk, menciona o financia,. 
menta secreto de atividades 
políticas da direita, denun
cia a posição oportunista dos 
Estados Unidos, pois en
quanto exortam Pretória a 
"pôr fim a todas as atividar 
des que minam a abertura do 
sistema político", estimulam 
"medidas apropriadas" con
tra pessoas "que tenham co
metido atos ilegais". 

A matéria assinada por 
Neiva Moreira é extrema,. 
mente oportuna, neste mo
mento em que os integrantes 
do grupo "Tortura Nunca 
Mais" estão ai, sozinhos mas 
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cheios de coragem, cavando 
cemitérios clandestinos e en
contrando despojos de ativis
tas políticos, covardemente 
assassinados pelos golpistas 
de 64. Cobrar investigações 
sérias sobre as mortes miste
riosas de Juscelino Kubits
chek eJoão Goulart, como faz 
Neiva Moreira, importa em 
colaboração didática à His
tória Nova deste pais que um 
dia será escrita. 

Curioso. Quando o exem
plar de cadernos do tercei
ro mundo nos chega às 
mãos, é como se estivéssemos 
diante de realidade fantásti
ca, que os jornais tradicio
nais procuram ocultar, em
bora se declarem livres. Que 
pena que cadernos não cir
cule todos os dias! 

José Louzeiro 
Rio de Janeiro - RJ 

Acidente 

A respeito do artigo de 
capa do último número de 
cadernos terceiro mundo, 
sobre as dúvidas quanto às 
causas das mortes dos ex-pre
sidentes J K e J ango, que não 
teriam sido devidamente 
apuradas, gostaria de ponde
rar o seguinte sobre a morte 
de Juscelino, cujo noticiário 
da imprensa acompanhei na 
época. 

A Polícia Técnica de S. 
Paulo (apesar do acidente ter 
ocorrido no Estado do Rio) foi 

acionada para exames peri
ciais. Examinaram vestígios 
de tinta preta no pára,.choque 
do ônibus da Cometa, para 
ver se seriam do carro de JK, 
e chegaram à conclusão de 
que era de um poste na salda 
da Rodoviária de S. Paulo, 
estreita, onde às vezes os ôni
bus raspavam. Em suma, 
não houve nenhuma evidên
cia de que o ônibus tenha co
lidido contra a traseira do 
automóvel do ex-presidente. 
Nenhum passageiro do ôni
bus viu ou sentiu qualquer 
colisão, por mais leve que fos
se. A suspeita de crime pre
meditado, endossada dez 
anos depois por D. Sara, te
ria de partir de outras supo
sições (barra de direção cor
tada, por exemplo), pois 
imaginar que um ônibus de 
linha comercial tenha sido o 
instrumento é praticamente 
impossível, de vez que o ôni
bus tem seu horário rígido e 

ninguém poderia saber a 
hora em que o Opala do ex
presidente entraria na Via 
Dutra, vindo da estrada de 
Caxambu. 

Tudo leva a crer num 
banal acidente (fatalidade 
agravada pelas condições 
de insegurança crônica 
das nossas rodovias). A 
primeira suposição que 
faço é que o motorista, em
bora experiente, sendo já 
uma pessoa idosa, tenha 
cochilado ao volante e pas-
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sado para a pista oposta - 0 

que era muito fácil de aconte
cer, pois a estrada é levemen
te sinuosa e não havia defen
s a entre as pistas, s6 um 
meio-fio estreito. A hora, de 
tarde, depois do almoço, pro
picia o sono numa estrada de 
mais velocidade e mais mo
nótona do que a que vem de 
Caxambu, muito estreita e de 
menor velocidade. Sei disto 
por experiência própria. O 
motorista pode também ter se 
assustado com o ônibus colar 
do na sua traseira e se dis
traido ao olhar o retrovisor, o 
que é também fato muito co
mum, mesmo para experi
mentados motoristas. Os ôni
bus, dotados de turbina de 
ar, rodam em alta velocidade 
na Dutra, e quem vem de 
uma estrada secundária, e 
ainda não se acostumou com 
a maior velocidade daDutra, 
leva susto ao ver um ônibus 
colado na sua traseira. 

Estas são, no meu enten
der, as duas hipóteses maia 
viáveis para o desastre. Ou
tras podem ter ocorrido: um 
inseto ter entrado no carro e o 
motorista ter se atrapalhatlo 
com isto (o que é mostrado 
nos cursos de direção def ensi
va). Mesmo no caso de ter ha,. 
vido uma leve colisão do ôni
bus contra o carro, fazendo-o 
ser jogado para a pista do 
sentido oposto, continua sen
do um acidente, com culpa, 
mas sem dolo, ou até com 
dolo, mds sem que o motoris
tasoubesse quem era o passar 
geiro do carro. Enfim, a teo
ria conspiratória é um pouco 
difícil de acreditar (salvo, 
como disse antes, se houvesar 
botagem no carro). Mas, as 
outras possibilidades são 
mais fortes: desastres naDu
tra, com carros passando de 
uma pista para outra, são, 
infelizmente, muito frequen· 
tes até hoje. NoBrasil, não há 
auto-estradas. Se os carros 
são carroças, as estradas são 
carroçáveis - adequadas, 
portanto. 
Roldão Si.mas Filho 
Laranjeiras - Rio - RJ 
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Como o Brasil 
pensa que está 
pegando o 
trem da 
história 

José Maria Rabêlo 

A propaganda e a realidade 
A 

Humanidade possivelmente 
nunca sofreu um bombardeio 
propagandístico tão intenso e 
sistemático como vemos hoje 
através da campanha em defe

sa do liberalismo e da economia de mer
cado. Com a queda do mundo soviético, 
este processo adquiriu o caráter de ver
dadeira lavagem cerebral: tudo o que é 
público é ruim e condenável, tudo o que 
é privado é bom e inquestionável. A rea
lidade, entretanto, mostra-se bem dife
rente. 

Serviços como os transportes coleti
vos urbanos, a maioria dos hospitais, 
boa parte do parque industrial e das 
empresas comerciais, para não falar 
nas "carroças" do presidente Fernando 
Collor, não são, evidentemente, exem
plos de eficiência e produtividade, em
bora privados. 

Por outro lado, algumas empresas 
estatais, como a Vale do Rio Doce, a Pe
trobrás e a própria Usiminas, agora pri
vatizada, revelaram-se modelares em 
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seus campos de atividade, com renome 
internacional. A Vale tornou-se a maior 
mineradora e exportadora de minério 
do mundo, enquanto a Petrobrás con
quistou uma posição de liderança mun
dial na tecnologia de exploração de 
petróleo em águas profundas, no alto 
mar (off shore). 

O problema, portanto, não é ideoló
gico, assentado no falso dilema mani
queísta que contrapõe as empresas 
estatais às particulares, o Estado à ini
ciativa privada. Ambos têm um papel 
importante a desempenhar num siste
ma democrático, cabendo a cada país, 
soberanamente e no momento adequa
do, orientar suas políticas num sentido 
ou noutro. Nunca por imposições de 
fora, como acontece agora com as pres
sões quase insuportáveis, principal
mente dos Estados Unidos e dos 
organismos internacionais (FMI, Ban
co Mundial etc.) dominados pelos inte
resses norte-americanos. A Iniciativa 
para as Américas, do presidente George 
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Bush, e outros documentos oficiais pre
tendem forçar os países pobres a segui
rem, sem alternativas, as receitas 
privatistas e desnacionalizantes elabo
radas pela mais sofisticada tecnocracia 
do Primeiro Mundo. 

A questão fica a.inda mais complexa 
quando observamos as nações ricas - a 
começar pelos Estados Unidos - adota· 
rem fortes políticas protecionistas, que 
negam na prática os apregoados princí
pios de uma economia liberal. 

Os defensores da privatização ocul
tam aspectos fundamentais dos progra
mas adotados em outros países, 
transmitindo a impressão de que lá fora 
se vende tudo a qualquer preço e que 
este é o caminho para o Brasil. Ocul
tam, por exemplo, que, em todos os paí
ses adiantados, na Europa e até mesmo 
no México, o pagamento das empresas 
privatizadas é feito em dinheiro corren
te e não com papel sujo e desvalorizado, 
os famosos "micos pretos", como ~atá 
sendo feito no Brasil e na Argentina. 
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DE PINOCHET AO 
EMENDÃO, A VOLTA DAS 
VELHAS IDÉIAS 

O processo de privatização, que hoje 
avança pelo mundo como uma onda 

dominadora, está entrando em seus 
vinte anos. Ele tem alguns patronos 
eméritos, figuras destacadas do conser
vadorismo mundial, que se inspiraram 
principalmente nas idéias de um ho
mem símbolo de uma 
era: Milton Friedman, 
prêmio Nobel de Eco
nomia . Com 77 anos, 
Friec!man é conside
rado o papa do mone
tarismo, da famosa 
Escola de Chicago, e 
seus estudos influen
ciaram decisivamente 
as políticas neolibe
rais adotadas nos últi
mos anos. 

Para Friedman e 
seus seguidores - vá
rios deles participa
ram da formulação 
dos planos fiscais bra
sileiros - , a moeda é o 
centro do processo 
econômico e, portanto, 
a variável determi
nante da i'nflação. Adversário de qual
quer forma de intervenção estatal na 
economia , ele defende a plena liberdade 
do sistema produtivo através da auto
regulação do mercado. 

Os alunos de pós-graduação de 
Friedman, jovens economistas vindos 
de todas as partes do mundo, principal
mente dos países em desenvolvimento, 
aprenderam com ele as virtudes de uma 
economia liberal, do livre comércio -en
fim, do laissez faire renascido das cin
zas de Adam Smith. 

Berço em Pinochet - O primeiro 
país a colocar em prática os princípios 
de Friedman foi o Chile de Augusto Pi
nochet, a partir de meados da década de 
70. O próprio Friedman lá esteve, pouco 
depois do golpe militar contra Salvador 
Allende, levado por seus ex-alunos, co
nhecidos como Chicago boys, já então 
em posições influentes no novo governo. 
O projeto liberal nascia, assim, entre os 
milhares de cadáveres, desaparecidos, 
exilados e perseguidos do regime mili-

tar chileno, vizinhança que em nada o 
recomendava perante os olhos do mun
do. 

A Inglaterra de Margareth That
cher, em 1979, deu status internacional 
ao conjunto de idéias de Milton Fried
man, que passou, então, a ser conhecido 
como o projeto neoliberal. A Inglaterra, 
sob Thatcher, executou um amplo pro
grama priva tista, que transferiu do Es
tado para particulares a metade do 
setor público de sua economia (veja nas 
páginas seguintes) e adotou outras me-

Frledman, o 
papa da Igreja 
neoliberal, tem 
em Bush o seu 
mais poderoso 
discípulo 

didas, sob a mesma inspiração. 
Thatcher teve o apoio de Ronald 

Reagan, do outro lado do Atlântico, e 
até mesmo de governos social-democra
tas, fechando- se o arco da histeria libe
ral que hoje invade o mundo. O novo 
governo dos Estados Unidos só fez acen-
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tuar essa posição, da qual nasceu - en
tre outros pronunciamentos oficiais do 
Primeiro Mundo - a famosa ''Iniciativa 
para as Américas", também conhecida 
como Plano Bush, compêndio para a 
aplicação das idéias neoliberais, priva
tistas e desnacionalizantes impostas 
aos países latino-americanos. 

No Brasil - No Brasil, C'omo sem
pre, a moda levou alguns anos para che
gar e, como sempre também, chegou 
como cópia piorada do que se fazia lá 
fora. Collor, em sua plataforma de cam
panha, acenava com . 1odernização do 
país, baseada mim programa de refor
mas liberais, embora seu governo, em 
muitos aspectos, tenha sido o mais in
tervencionista da história brasileira. 

As privatizações, compreendendo 
13 empresas e composições acionárias, 
abriram-se com o leilão da Usiminas, 
cercado desde o início por graves sus
peitas e reservas (veja a matéria ''Usi
minas: livro branco da privatização").A 
Lei n2 8.031, resultante da Medida Pro
visória n2 151, foi aprovada pelo Con
gresso em abril do ano passado, no 
sufoco das iniciativas que sacudiram o 

país no início do governo 
Collor. Além da Usiminas, 
lá estão a Companhia Side
rúrgica de Tubarão, Aços 
Especiais Pira tini, Cosipa, 
Mafersa, Acesita, Arafér
til, Celma, etc. 

Outra parte taJI1bém 
das mais polêmicas é a que 
estabeleceu o critério para 
os leilões nas bolsas de va
l~res, permitindo o uso de 
todo o tipo de moedas de
preciadas, as chamadas 
"moedas podres" ou "micos 
pretos", assim conhecidas 
no mercado pelo seu redu
zidíssimo valor. Esses títu
los, enJre outros, são os 
seguintes: créditos e títu
los vencidos da dívida ex
terna, títulos da dívida 
agrária-TDA, obrigações 
do Fundo Nacional de De
senvolvimento, certifica

dos de privatização, créditos vencidos 
de responsabilidade direta ou indireta 
da União. Vários desses títulos, como os 
TDA, valem apenas (ou valiam) 25% de 
seu valor nominal. Como mostramos 
em outra re~rtagem, o -controle acio
nário da Usiminas pode sair por apenas 
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lefonia, telegráficos, de 
transmissão de dados, 
de refino, transporte, 
importação e exporta
ção de petróleo e pes
quisa, lavra e comércio 
de minérios nucleares. 
A Petrobrás permane
ce com a exclusividade 
das partes menos lu
crativas do negócio, 
que ão a pro pe ção e 
a I vra. Com a ucle
br ' s, continuam a con
ver ão, reconversão, 
enriquecimentos, re
proces amento e in
d u trialização 
nucleares - a produção 
de energia. 

O Chile de Pinochet foi o primeiro campo de provas 

das idéias neoliberais 

Também liberaliza 
o conceito de empresa 
nacional, que passam a 
ser todas as que se or
ganizam no país, inde
pendentemente de 
quem exerça seu con
trole acionário. Isso in
clui empresas do tipo 

350 ou 400 milhões de dólares, ou seja, 
menos de um décimo de seu valor real atual. 

Outra privatização também marca
da por fortes restrições é a da Compa
nhia Siderúrgica de Tubarão-CST, no 
Espírito Santo. Seu patrimônio foi ava
liado em 270 milhões de dólares, apesar 
deo Estado já ter investido mais de 2 bi
lhões. Isso significa, através da utiliza
ção do mesmo critério das cestas de 
moedas desvalorizadas, que o controle 
acionário da empresa pode ser adquirido 
por apenas 30 ou 40 milhões de dólares. 

Para o presidente da usina, Gui
lherme César Sarcinelli, este preço é 
absolutamente baixo e "a sociedade não 
aceitará a avaliação". 

O "Emendão" - Dentro da mesma 
estratégia neoliberal e atendendo a 
compromissos nacionais e internacio
nais, o governo enviou ao Congresso um 
projeto de emenda constitucional, o 
emagrecido "Emendão", estabelecendo 
uma série de alterações no que se refere 
a vários monopólios estatais contidos 
na Constituição. 

De acordo com o "Emendão", pes
soas ou firmas particulares poderão ex
plorar, mediante concessão ou 
permissão do Executivo, serviços de te-
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Shell, Esso, Dow Che
mical etc. Por outro lado, a pesquisa e a 
lavra de minérios deixam de ser ativi
dades reservadas aos brasileiros. 

O "Emendão", que prevê também 
outras medidas de corte liberal, está en
contrando forte resistência no Congres
so e dificilmente será aprovado. Sobre o 
assunto, declarou o deputado Vivaldo 
Barbosa, líder do PDT na Câmara: 
" ão admito nem discutir. Isso é uma 
ampla modificação constitucional, que 
só caberia na revisão de 1993. A crise 
do país não é por causa da Constitui
ção, mas pela incompetência do presi
dente" . Dirigentes e deputados de 
outros partidos, principalmente do 
PMDB, PSDB e PT, já manifestaram 
seu desacordo com os principais pon
tos do "Emendão". 

Debate nacional - Embora o go
verno nada tenha feito neste sentido, a 
sociedade passou a debater as reformas 
propostas para o país. Na universidade, 
nos sindicatos, nas ruas - como as ma
nifestações na Bolsa de Valores do Rio-, 
nas entidades empresariais, na im
prensa e no Congresso, o debate é inten
so e permanente. 

O governo tem usado duas pesqui
sas, uma delas realizada pela notória 
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Vox Populi, de Belo Horizonte, indican
do que há uma atitude favorável da opi
nião pública em relação ao programa de 
privatizações. Por outro lado, está in
vestindo 10 milhões de dólares na pu
blicidade do programa geral de 
privatizações, e mais 3 milhões de dóla
res para a venda da Usiminas. Trata-se 
da maior verba J:!Ublicitária até hoje 
usada na divulgação de um projeto ofi
cial, com o evidente objetivo de conse
guir apoio na opinião pública e as 
simpatias de certos veículos. 

Outra pesquisa, feita há dois anos 
pelo Datafolha, entretanto, chegou are
sul tados inteiramente diferentes. A 
maioria absoluta das pessoas ouvidas 
no Rio e em São Paulo apoiava as em
presas estatais. O Banco do Brasil, a 
Caixa Económica Federal, a Petrobrás, 
a Embratur, a própria Rede Ferroviária 
Federal - a menos votada - tiveram seu 
desempenho aprovado na pesquisa. 
Outra consulta do Data folha com o Cen
tro de Cultura Contemporânea -Cedec 
- chegou a resultados semelhantes. 

É evidente que estas duas últimas 
pesquisas foram realizadas em momen
tos diferentes e antes da maciça campa
nha publicitária a favor da privatização, 
mas são, de qualquer maneira, uma refe
rência importante do pensamento da po
pulação sobre a matéria. 

As seis mais lucrativas -Foi jus
tamente a parcialidade de grande parte 
dos meios de comunicação que deixou 
quase sem divulgação o estudo compa
rativo de 220 empresas de capital aber
to, feito pela firma de consultoria 
Austin Asis, especializada em análise 
de balanço. Segundo o trabalho, as seis 
empresas mais luc'rativas no país no 
exercício de 1990 são estatais. Juntas, 
lucraram 1,7 bilhão de dólares, o que 
representa 60% do lucro total das 220 
sociedades analisadas. 

As seis estatais que figuram nos pri
meiros I ugares, entre as empresas mais 
lucrativas do país, são a Telebrás (676 
milhões de dólares), Petrobrás (557 mi
lhões de dólares), Centrais Elétricas 
Brasileiras (200 milhões de dólares), 
Telesp (107 milhões de dólares), Telerj 
(86 milhões de dólares) e Copene (72 
milhões de dólares). 

Esses resultados, liberados pela 
Consultoria Austin Asis em maio deste 
ano, tiveram repercussão mínima em 
alguns jornais e não chegaram a merecer 
a atenção de qualquer televisão. • 
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Os distribuidores de aço, que for
mam um dos cartéis mais atuan
tes do país, foram os maiores 

ganhadores do leilão da Usiminas. Gra
ças a uma articulação que vinham de
senvolvendo há três anos, sob a 
liderança do Banco Bozano Simonsen e 
com o apoio do Banco Econômico, eles 
conseguiram uma posição determinan
te na composição acionária da empresa, 
que resultou na eleição do presidente e 
de mais um membro de sua confiança 
no novo Conselho de Administração. 
Com isso, asseguram o privilégio de 
continuar vendendo o aço elaborado 
pela usina, na base de 30% do que ela 
produz, o que lhes garante anualmente 
um lucro líquido de 100 a 120 milhões 
de dólares. 

Desde que, ainda no governo Sar
ney, a Usiminas foi incluída entre as 
empresas privatizáveis, esse grupo co
meçou a movimentar-se para não per
der o negócio, que sempre foi alvo de 
críticas nos meios especializados. As 
empresas privadas, por exemplo, distri
buem diretamente toda a sua produção, 
tendo há muito tempo eliminado a figu
ra do distribuidor. 

Essas articulações, que tiveram 
sempre um caráter sigiloso, culmina
ram dias antes do leilão, com a assina
tura de um termo de compromisso, 
reunindo os principais distribuidores 
de aço e outros bancos liderados pelo 
Bozano Simonsen, a Vale do Rio Doce, 
a Nippon Steel e o Clube de Investimen
tos da Usiminas (dos funcionários). 

O termo de compromisso é uma es
pécie de acordo de defesa mútua entre 
os seus signatários e foi decisivo para a 

Cartel do aço 
domina leilão 

eleição do novo Conselho de adminis
tração, realizado no dia 31 de outubro. 
Diz, por exemplo, em seu artigo 13, esta 
pérola de espírito corporativo: "Rela
ções de sócios com a Usiminas sempre 
em condições de mercado, assegurando, 
entretanto, aos sócios, preferência em 
igualdade de condições e participação 
proporcional nas operações de seu inte
resse. (O grito é nosso). 

E mais, no art. 7: 
"Que seja respeitada a livre concor

rência, base fundamental da economia 
de mercado, preservado e aprofundado 
o relacionamento com seus clientes tra
dicionais". (O grito é nosso também). 

Como o termo de compromisso foi 
elaborado sob a inspiração direta dos 
distribuidores associados ao banco Bo
zano Simonsen, era fácil perceber o que 
se escondia por detrás da linguagem re
buscada destes e de outros artigos do 
documento. 

Foi este acordo que deu ao vice-pre
sidente do Banco Bozano Simonsen, 
Cristiano Buarque Neto, a certeza para 
anunciar, tão logo se conheceram os re
sultados do leilão, que seu grupo tinha 
51 % das ações ordinárias. 

Pouco antes, osr. Herchil Nélio Bru
mer, diretor administrativo da Fasa! 
SA- Comércio e Indústria de Produtos 
Siderúrgicos, uma das distribuidoras 
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que participaram da operação, declarou 
que tinha o apoio da Vale do Rio Doce, 
detentora de quase 15% das ações ordi
nárias . E deu as razôes de sua convic
ção: seu irmão, Wilson Nelio Brumer, é 
o presidente da Vale e havia participa
ção ativamente das conversações que 
levaram à constituição do grupo. 

A eleição do novo Conselho veio con
firmar a posição influente das distribui
doras, ao conseguirem que fossem 
eleitos dois representantes de sua con
fiança -o presidente, sr. Julio Rafael de 
Aragão Bozano, que é também presi
dente do Banco Bozano Simonsen, e Ri
cardo Soares da Rocha, do Banco 
Econômico. 

A indicação desses dois elementos 
ligados aos distribuidores forçou a eli
minação de um dos dois representantes 
das fundações, provocando uma crise· 
no grupo dominante. Para contornar o 
problema, os acionistas decidiram con
vocar uma assembléia para os próximos 
90 dias, afim de aumentar o número de 
membros do conselho, que atualmente 
é de sete. 

Entre as empresas que compõem o 
pool das distribuidoras, figuram ajá cita
da Pasal, a Rio Negro Comércio e Indús
tria, do grupo Mitsubishi, a Confab 
Industrial e a Benater Comércio e Indús
tria, que,juntamente com o Banco Bozano 
Simonsen e o Banco Econômico, detêm 
cerca de 15% do total das ações ordinárias. 

A privatização da Usiminas, promo
vida sob a inspiração da liberalização 
do mercado, acabou promovendo o for
talecimento de um dos cartéis mais ati
vos e parasitários da economia 
brasileira. 
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Um brinde para a Nippon Steel 
- Outro aspecto nebuloso da privatiza
ção foi o aumento da participação da 
Nippon Steel no capital da Usiminas, 
passando de 4,5% para 12,9%. A opera
ção foi realizada em abril do corrente 
ano, tendo cada lote de mil ações, cotado 
na época a 330 cruzeiros, sido transfe
rido aos japoneses por apenas 38 cru
zeiros, que, na verdade, eram menos 
ainda porque foram aceitos com paga
mento títulos da dívida externa com de
ságio de 25%. Podemos dizer, portanto, 
como fez o senador Maurício Correa, no 
Senado, que a companhia japonesa 
comprou suas novas ações por um déci-

senvolvimento, Títulos da Dívida Agrá
ria , Títulos da Dívida Externa, créditos 
de vencidos de fornecedores etc.) valem 
hoje, em média, menos de 50% de seu 
valor nominal. 

Quer dizer: o governo só recebeu tí
tulos e os recebeu pela metade de sua 
cotação no mercado. Uma verdadeira 
doação do patrimônio público. 

A alegação de que as privatizações 
vão produzir recursos para o governo 
gastar em educação, saúde, transporte, 
habitação, saneamento básico etc., não 
passa de mais uma impostura, das tan
tas a que o país se acostumou nos últi
mos anos . No caso da Usiminas e da 

Celma, que seguiu o mesmo ca
m inho, não entrou pratica
mente um tostão, em dinheiro 
vivo, para os cofres da nação. 

A Usiminas é considerada, em termos de produtividade, a 
segunda usina siderúrgica do mundo e a primeira do Brasil 

Os papéis -eujos obtidos no 
leilão da Usiminas, que têm o 
valor nominal de aproximada
mente 1 bilhão e 800 milhões 
de dólares (1 bilhão e 140 mi
lhões pelas ações ordinárias e o 
resto pelas preferenciais) va
lem efetivamente a metade, ou 
seja, 1 bilhão. Isso significa 
que a Usiminas, com um patri
mônio estimado hoje em 4 ou 5 
bilhões de dólares, foi vendida 
por cinco vezes menos, e mes
mo assim através de títulos. 

Como demonstramos em 

mo de seu valor. 
Os oito por cento de ações adquiri

das pelos japoneses representaram um 
lucro de 70 milhões de dólares, regala
dos inexplicavelmente pelo governo 
brasileiro. 

O amento· de capital está sendo 
questionado na Justiça e será muito di
fícil ao BNDES explicar o favorecimen
to ao grupo japonês, ql,le custou tão caro 
aos cofres públicos. 

Vendendo por 20 o que vale 100 
- Finalmente, no que é, sem dúvida, o 
aspecto mais escandaloso da operação, 
aconteceu exatamente como vínhamos 
denunciando há sete meses, desde que 
foi divulgado o edital de privatização: o 
governo só recebeu papel sujo, os famo
sos ''tnicos pretos" ou "dinheiro podre", 
pela venda da Usiminas. 

E mais: os títulos aceitos como paga; 
mento do leilão (debêntures da Sider
brás, certificados de privatização, 
obrigações do Fundo Nacional de De-
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outros trabalhos, o investi
mento necessário para a construção de 
uma usina de porte da Usiminas é de 7 
a 8 bilhões de dólares , segundo os crité
rios técnicos adotados universalmente 
(dois mil dólares por tonelada instala
da). Mas, como a empresa iniciou suas 
operações em 1962, admite-se uma de
preciação da ordem de 40%, o que clá o 
valor de 4 a 5 bilhões de dólares, que é 
o quanto vale hoje. 

No primeiro leilão, foram vendidos 
75% das ações ordinárias (o restante 
pertence aos japoneses e aos funcioá
rios, que tinham sua posição assegura
da), que são as ações que dão direito a 
voto e que alcançaram um montante 
~orrespondente a 1 bilhão e ·-150 milhões 
de dólares. 

Com apenas dois terços destes 75% 
que foram leiloados, que representam 
50% das ações ordinárias, o controle da 
Usiminas custou 750 milhões de dóla
res. Mas, como a operação pode ser feita 
em moeda cotada a menos de 50% de 
seu valor, esse número cai para 350 ou 
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400 milhões de dólares, conforme tam. 
bém havíamos anunciado. 

A venda da Usiminas, nas condições 
em que se realizou, foi considerada por 
um alto funcionário do próprio BNDES, 
que não quis identificar-se, como um 
negócio de ''tnãe para filho". 

"Um preço vil" - foi assim que o pre
sidente da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais , empresário José Alen
car ,já havia classificado a avaliação ofi
cial, e que agora se confirmou. Outro 
empresário igualmente insuspeito de 
qualquer inclinação estatista, o sr. An
tônio Ermírio de Moraes afirmou que 
era uma operação especulativa para os 
banqueiros se livrarem de seus ''tnicos 
pretos", o que também se confirmou, 
com a presença de tantos bancos entre 
os arrematantes. 

Recursos disponíveis - Outro ar
gumento usado para justificar a venda 
não resiste à primeira análise. Seus de
fensores alegaram que a Usiminas pre
cisa de novos investimentos para 
prosseguir em seus planos de expansão 
e modernização, que só poderiam vir 
através da privatização. Mas estamos 
vendo que as grandes estatais brasileiras 
estão encontrando todas as facilidades 
para levantar dinheiro no exterior, atra
vés da colocação de bônus de sua emissão, 
sem terem que ser vendidas a grupos par
ticulares. A Petrobrás, a Vale do Rio Doce 
e a Telebrás acabam de colocar cerca de 
1 bilhão e meio de dólares e se preparam 
para novos lançamentos. 

Especialistas em mercado financei
ro acreditam que existam hoje mais de 
10 bilhões de dólares disponíveis para 
este tipo de operação. 

Outro argumen~ que os próprios fa
tos vieram desmentir com extrema ra
pidez: a privatização da Usiminas, 
segundo o próprio ministro da Fazenda, 
iria fortalecer a cotação do Brasil e 
abrir o caminho para a normalização da 
economia nacional. Quarenta e oito ho
ras depois do leilão, os títulos da dívida 
brasileira nos mercados secundários al
cançaram o seu mais baixo preço nos úl
timos anos, chegando a apenas 23% de 
seu valor nominal. 

O processo da privatização da Usi
minas não está inteiramente encerra
do. Há ainda três ou quatro ações na 
justiça para serem julgadas, questio
nando vários aspectos do leilão e, mes
mo sendo dificil, poderão alterar ou até 
mesmo anular a operação.. 1 
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A receita do Norte 

A 
s medidas econômicas e de refor
ma do Estado promovidas pelo 
atual governo brasileiro, entre 

elas o "Emendão", não foram concebi
das aqui, nem pelos economistas nem 
pelos diplomatas que assessoram o Pre
sidente. Elas nos estão sendo impostas 
a partir de Washington, dos organis
mos internacionais controlados pelos 
EUA, como o Banco Mundial e o FMI, e 
de outras capitais do lQ Mundo. 

Em um mundo que caminha para a 
divisão em três ou quatro grandes gru
pos econômicos, os EUA perceberam 
que tinham de consolidar sua posição 
na América Latina para 
manter a hegemonia m un
dial, diante principalmen
te da disputa com o bloco 
asiático, sob a liderança 
do Japão, e com o bloco eu
ropeu, em torno da Comu
nidade Econômica Eu
ropéia . 

Todo o novo programa era baseado 
nos negócios ''Trade, not ai<f', como dis
se o próprio presidente Bush, mostran
do que lá também eles são bons para os 
trocadilhos e esclarecendo bem o que 
pretendia: "Comércio, não ajuda". O 
Plano Bush consagrava três pontos bá
sicos: o comércio internacional, os in
vestimentos e a dívida externa. Mas 
todos se orientavam num sentido único: 
a abertura das economias. O que signi
fica, em termos pragmáticos, abrir as 
nossas economias para os interesses 
norteamericanos, que são os mais pode
rosos. 

Para o êxito desta es
tratégia, era preciso inte
grar todo o continente, se 
possível do Alasca à Pata
gônia. A escalada começou 
ainda no governo Reagan, 
em 1985, com o Plano Ba
ker, nome do então secre
tário do Tesouro, James 
Baker, que propunha um 
programa de liberalização 
econômica. Para receber 

A receita que vem do Norte pronta para Ir ao forno 

qualquer ajuda prevista no Plano, so
bretudo em termos de redução da dívi
da externa ou sua reformulação, os 
países latinamericanos deveriam abrir 
seus mercados, internacionalizando 
suas economias. 

O segundo passo desta estratégia foi 
o lançamento, em março de 89, do Plano 
Brady, assim chamado em homenagem 
ao novo secretário do Tesouro, Nicholas 
Brady. Esse era mais amplo que o Plano 
Baker, na questão da dívida e da libera
lização das economias. O lance mais im
portante viria, no entanto, em 27 de 
junho de 1990, quando o presidente 
Bush anunciou o seu plano para a Amé
rica Latina, batizado de "Iniciativa 
para as Américas". O nome em inglês 
era mais adequado ao que estava por 
vir: Enterprise for the Ame ricas, -ou seja 
Empresa para as Américas. 

Com relação ao Brasil, o governo 
norte-americano é incisivo: a abertura 
da economia exige a reforma da Consti
tuição, com a eliminação de posições na
cionalistas nela contidas. Para isso o 
governo brasileiro preparou o ''Emen
dão". 

Quem o diz não é mais um funcioná
rio do segundo escalão do FMI, que pro
~ocou tanto a ira do presidente Collor. 
Agora, é o vice-presidente dos EUA, o 
desastrado sr. Dan Quayle, em visita a 
São Paulo em agosto último. ''Sim, ha
verá mais investimento vindo para o 
Brasil, mas tudo depende das reformas 
legislativas que o Brasil venha a fa
zer", declarou ele no Forum Paulista 
de Desenvolvimento, reunido no Palá
cio dos Bandeirantes, na presença do 
governador Luiz Antônio Fleury 
(PMDB) e de vários empresários bra-
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sileiros e norte-americanos. 
À dureza do vice-presidente acres

centou o sr. David Rockfeller, no mesmo 
tom: "O Brasil tem o direito de escólher 
as políticas que quiser, mas os investi
dores também escolherão onde colocar 
seu dinheiro". 

Rockfeller, como se sabe, tem todos 
os títulos para falar em nome dos inte
resses dos investidores: é presidente q.o 
comitê internacional do Chase Manhat
tan Bank, da poderosa Comissão Trila
teral e também da Sociedade das 
Américas ... 

Entre os campos em que os norte
americanos querem ope
rar no Brasil, segundo 
um levantamento do es
critório da represente es
pecial de comércio da 
Casa Branca, Carla 
Hills, estão o refino e a 
comercialização do pe
tróleo e outras indústrias 
estratégicas, telecomu
nicações, informática, 
mineração em geral, etc. 
O trabalho, denominado 
''Barreiras ao Comércio 
Exterior" e elaborado sob 
a responsabilidade dire
ta da sra. Hills, relaciona 
4 7 tipos de atividades em 
que os interesses ameri-
canos devem ser defendi
dos no Brasil, inclusiye 

com a reforma da Constituição, e que 
vão desde os já citados até a questão das 
patentes farmacêuticas e as privatiza
ções. 

Também o Banco Mundial, em seu 
relatório anual "O Desafio do Desenvol
vimento", retoma as teses liberais e pri
va tistas. Embora em forma mais 
amena que ·os pronunciamentos norte
americanos, condiciona claramente os 
apoios internacionais às reformas que 
os países fizerem em suas economias. 

É neste quadro que se encaixam as 
declarações do ministro Marci1io Mar
ques Moreira, em Bangcoc, oferecendo 
aos países ricos as garantias reclama
das do Brasil. Ele afirmou que as refor
mas que vêm sendo feitas no Brasil são 
para valer. Como exemplo, citou o proces
so de privatização, referindo-se especifi
camente ao leilão da Usiminas. • 
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A história diferente das privatizações no mundo 

A 
o contrário do que difunde a pro
paganda, o processo de privatiza
ção pelo mundo afora apresenta 

características bem diferentes do mode
lo que o governo está fixando para o 
Brasil. Vejamos os casos principais. 

FRANÇA 

Venda sem privatização 

As esta
tais france
sas - como a 
gigantesca 
Rhõne-Pou
lanc, que 
controla a 
Rhodia no 
Brasil , ou a 
Pécheney, 
de alumínio 
- são respon
sáveis por 
quase um 
terço do PIB 

daquele país . As privatizações anuncia
das pelo governo François Mitterrand 
preservam inteiramente o domínio es
tatal, pois o máximo que pode ser ven
dido são 49,9% das ações ordinárias 
(com direito a voto). Há ainda outras 
medidas acauteladoras de interesse do 
Estado, como o impedimento de que as 
ações negociadas sejam transferidas a 
outros investidores. Além disso, os re
cursos apurados deverão ser destina
dos à luta contra o desemprego e ao 
apoio ao aprimoramento da competiti
vidade industrial. 

Para os que se assustam com o nú
mero e o peso das estatais no Brasil, vai 
aí este dado: além das já citadas, per
tencem ao governo francês a Air Fran
ce, o Crédit Lyonnais, o Banque 
Natio~ale de Paris (BNP) - a que está 
ligado o Banco Cidade, no Brasil -, a 
Renault, a Thompson (equipamentos 
elétricos), canais de televisão e rádio, a 
Snecma (motores aja to), a Usinor-Soci
lor (siderúrgica), a Aerospacialle 
(aviões), os serviços de energia e gás, a 
Elf-Acquitaine (petróleo), os transpor
tes ferroviários, etc. 

E isto não jmpede a França de ser a 
segunda economia européia e a quarta 
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nação mais rica do mundo. E não impe
de também que os capitais estrangeiros 
sejam investidos no país . Em 1990, eles 
chegaram a 7 bilhões de dólares e, no 
primeiro semestre de 1991, a quase 5 
bilhões . 

SUÉCIA 

Nada muda 

Apesar da vitória conservadora nas 
recentes eleições parlamentares, não 
há prognóstico de grandes transforma
ções, na nação ocidental que apresenta 
os mais altos índices de intervenção es
tatal na economia. 

INGL.A TERRA 

Pulverizando a propriedade 

Considerada o berço das medidas 
neoliberais, embora o Chile a tenha an
tecedido, a Inglaterra procurou cercar 
as privatizações de várias garantias, 
para que as estatais não passassem li
vremente ao controle dos grupos parti
culares. 

Mesmo os resultados não tendo, em 
alguns casos, atingido esse objetivo, a 
preocupação tem sido pulv:erizar as 
ações negociadas, para evitar que as 
privatizações se transformem em novas 
formas de concentração de renda. 

No caso das 12 empresas regionais 
de eletricidade, por exemplo, que foram 
vendidas há um ano, 54,6% cia.s ações fi. 
caram com os pequenos investidores, 
que tinham preferência nas subscri
ções. O resto se dividiu entre 30,4% para 
os investidores institucionais e 15% para 
os estrangeiros. Além do mais, o governo 

· estabeleceu rígidas normas para garan
tir a concorrência entre as empresas 
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privatizadas, o que aconteceu também 
com as megaempresas de eletricidade e 
gás, como a PowerGen e a National Po
wer, vendidas recentemente. 

Quanto às telecomunicações, há 
uma campanha muito forte contra a 
British Telecom, que, depois de privati
zada, continua a funcionar como mono
pólio. 

O governo já apurou cerca de 60 bi
lhões de dólares com as privatizações, 
pois as vendas são feitas em libra, di
nheiro vivo. 

Além das já citadas, foram vendidas 
a British Petroleum, a British Aerospa
ce, a Jaguar, a British Gas, a British 
Airways, a Rolls Royce e a British Steel, 
entre outras. De 10,5% do PIB em 1979, 
a participação estatal representa 6%, 
hoje. 

Apesar de tranquilizar os investido
res particulares, o Partido Trabalhista 
- que está em primeiro lugar em todas 
as pesquisas para as próximas eleições 
- já anunciou: não terá nenhum cons
trangimento em reestatizar as empre
sas que considerar de interesse para o 
país. 

(Veja, em outro quadro, a crise eco
nômica e social que vive a Inglaterra, 
considerada, em grande parte, conse
quência das políticas neoliberais apli
cadas pelos governos conservadores). 

UNIÃO SOVIÉTICA 

Reformas, mas não tanto 

Apesar da gigantesca propaganda 
da mídia ocidental, que pretende fazer 
crer numa completa privatização da 
economia soviética, a realidade está 
longe disso. As privatizações realizadas 
ali têm limitações severas. O setor con
siderado estratégico - indústrias de de
fesa, comunicações, ferrovias e energia 
- continua com o governo, por força de 
lei aprovada no Parlamento. Aproprie
dade da terra está por definir-se, mas a 
idéia dominante é a de mantê-la sob al
guma forma de exploração coletiva. 

Por outro lado, em todas as privati
zações os trabalhadores têm prioridade 
para adquirir as empresas em que tra
balham, a fim de transformá-las em 
empresas sociais e administradas cole-
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tivamente. 
O governo tem o direito de limitar a 

participação do capital externo nas ope
rações. "Tivemos de agir assim para 
evitar a venda selvagem da proprieda
de estatal", declarou o ultra-reformista 
Mikhail Bronstein. Em todas as priva
tizações, os soviéticos têm sempre pre
ferência sobre os estrangeiros. 

POLÔNIA e HUNGRIA 

Combate aos cartéis 

Mesmo abrindo-se à economia de 
mercado, estes dois países, além da 
Checo e Eslováquia, têm adotado legis
lações rigorosas no combate à carteliza
ção e oligopolização de suas economias. 
Na Hungria, funciona o Birõ da Compe
tição Económica, que supervisiona a 
aplicação da lei de proibição de práticas 
desleais do mercado, aprovada há apro
ximadamente um ano. Nenhuma em
presa ou grupo pode ter uma 
participação de mais de 30% no merca
do ou um faturamento conjunto supe
ri or a 10 bilhões de florins. São 
proibidas, igualmente, composições, 
feitas dentro ou fora do país, que condu
zam ao controle de mais de 30% de um 
setor do mercado. 

Também a Polônia tem seu birô an
timonopólio. A lei de controle econômi
co, de janeiro de 90, proíbe as práticas 
oligopolistas e as posições dominantes 
no mercado. As sanções previstas na le
gislação são mais duras do que nos de
ma is países europeus, podendo, 
inclusive , dividir ou extinguir empre
sas que impeçam ou dificultem a livre 
concorrência. 

Na Checo e Eslováquia , a legislação, 
em termos gerais , é idêntica às da Hun
gria e da Polônia. 

ITÁLIA 

Como não privatizar 

Com um fortíssimo setor estatal, 
que alcança cerca de 30% do PIB, o go
verno italiano anunciou que vai iniciar 
um processo de privatização, que está 
ameaçado de não se concretizar, diante 
da violenta reação dos meios sindicais e 
de setores do empresariado, além dos 
partidos de esquerda. Os próximos dois 
anos serão decisivos para definir a polí-

tica a ser seguida. De qualquer manei
ra, o decreto anunciado estabelece que 
se deverá "assegurar uma ampla distri
buição das ações entre o público, para 
evitar a concentração ou a predominân
cia de posições, inclusive indiretas". 

Os defensores da privatização en
contram-se pessimistas, quanto à viabi
lidade do programa. 

ALEMANHA 

Receita tem crise e morte 

As privatizações de propriedades es
tatais na antiga RDA têm provoca- do 
um verdadei- ro terremoto , sem que 
ninguém se disponha a dizer que a Ale
manha não é um país sério. 

Especialmente para vender, sanear 
ou extinguir os mais de 200 mil negó
cios públicos, dos quais dez mil empre
sas industriais , herdadas do regime 
comunista, foi criada a estatal Treu
handstalt. Seu primeiro presidente, 
Detlev Rohwedder, foi assassinado por 
terroristas. O segundo, Reiner Gohlke, 
ficou no cargo por apenas algumas se
manas, fugindo diante das pressões e 
ameaças. A sede foi invadida várias ve
zes por trabalhadores descontentes 
com as privatizações. 

Agora, está à frente da empresa Bir
git Brevet, uma política do conservador 
Partido Democrata Cristão, chamada 
de "Margareth Thatcher da Alema
nha". Já foram vendidos mais de 20 mil 
pequenos negócios e cerca de quatro mil 
das empresas industriais. 

A Treuhand, como é conhecida, es
tabelece várias condições para a venda 
de uma empresa. O interessado, com 
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real preferência para os alemães, tem 
de assumir o compromisso de manter 
um determinado número de empregos e 
realizar investimentos próprios duran
te certo tempo. A Treuhand procura, 
principalmente pelo estudo dos antece
dentes do candidato, afastar das com
pras os especuladores. Calcula-se que o 
processo de privatização na Alemanha, 
pelo elevado número de empresas esta
tais a serem vendidas, levará cerca de 
20 anos para concretizar-se. 

O custo social do programa tem sido 
elevado. O déficit fiscal, este ano, deve 
superar 3% do PIB e a taxa de desem
prego dos alemães orientais é de 12%, 
enquanto 16% trabalham apenas em 
jornadas reduzidas. O descontenta
mento no país tem se transformado em 
manifestações violentas, comprome
tendo, inclusive, as chances eleitorais 
do atual governo. 

ARGENTINA 

Estatal nacional vira estatal 
estrangeira 

Ao contrário dos países ricos, que 
controlam com rigor suas privatizações 
para assegurar a democratização dos 
capitais das empresas vendidas ou im
pedir a desnacionalização da economia, 
alguns governos latino-americanos en
tram no processo sem qualquer atenção 
aos interesses nacionais. E o que está 
acontecendo na Argentina, por exem
plo, e pode acontecer no Brasil. 

A Argentina iniciou um intrigante 
processo de privatização, que não priva
tiza. Tanto a Aerolineas Argentinas 
quanto a Ente!, empresa de comunica
ções, foram adquiridas por estatais es
trangeiras - da Espanha, da França e 
da Itália. 

Num episódio dominado por um 
denso clima de escândalo, a Aerolineas 
foi vendida a um consórcio liderado pela 
Ibéria, empresa de aviação de proprie
dade do governo espanhol. "Estatal, 
sendo de país rico, é boa e não precisa 
ser vendida. Ao contrário, com pra as es
ta tais dos países pobres", disse, desola
do, um funcionário do próprio governo. 

O consórcio comprador não obede
ceu às normas contidas no edital de li
citação. Em vez de pagar 130 milhões 
de dólares de entrada, em moeda norte
americana, pagou com os títulos deno
minados bonex, que são negociados no 
mercado com deságio de 40%. Isso lhe 
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rendeu um ganho extra de 40 milhões 
de dólares. 

O pagamento restante teve também 
um curso acidentado, pois o consórcio 
controlado pela Ibéria deixou de cum
prir vários prazos , e chegou a pagar 
uma das prestações com o dinheiro da 
venda de aviões da própria companhia. 

Também o limite de 30% das ações 
não foi respeitado . A participação do 
consórcio , segundo comentaristas , é de 
quase 50%, ficando 36% para diferentes 
grupos argentinos e 15% para o E tado , 
o que dá ao primeiro o controle comple
to da companhia. Em consequência , os 
serviços aéreos estã o m onopol izado 
pela Ibéria, que domina a única li nha 
do país e opera mais da metade d o võo 
internacionais e todos os domé tice . 

Aerolineas Argentinas: nas asas do escândalo 

A Ibéria passou a controla r , igual
mente, a Viasa, da Venezuela , a Lade
co , do Chile, e a Dominicana de Aviação, 
da República Dominicana, e e t uda a 
aquisição da LAP, do Paraguai al icer
çando uma posição predominante e m 
toda a América Latina. 

Do mesmo modo , os serviços telefõ
nicos da Ente! acabaram sendo vendi
dos a empresas estatais estra ngeiras . O 
país foi dividido em duas regiões : o nor
te e o sul . A primeira foi entregue a um 
grupo controlado pela italiana Stet e 

pela francesa France Cables et Radio, 
ambas pertencentes aos governos de 
seus países. A parte sul coube a outra 
estatal , a Telefónica de Espanha. As ta
rifas telefõnicas, após a privatização, 
subiram mais de 100%, a fim de garan
tir a lucratividade do negócio. São hoje 
das mais altas do mundo. 

Agora , o governo começa a privati
zar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
que explora o negócio do petróleo, ven
dendo parceladamente os diversos cam
pos petrolíferos do país, num processo 
ruinoso de sucateamento do monopólio 
estatal. 

Para impor esta política de desman
telamento do setor público, o governo 
enviou ao Congresso um projeto de le
gislação trabalhista que, segundo seus 
críticos, remete a Argentina, em termos 
sociais, a antes do primeiro governo pe
ronista. Significa um retrocesso de qua
se 50 anos. 

Segundo o "Financial Times", um 
banqueiro, que tem participado das pri
vatizações argentinas, definiu bem o 
processo de liquidação dos bens públi
cos vivido pelo país: "Provavelmente fa. 
remos uma fortuna, mas sabemos que 
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nunca mai conseguiremos um negócio 
como e e". 

MÉXICO 

Já vendeu o que podia 

O processo de privatização mexica
no tal ez seja o que menos oposição pro
vocou. Primeiro, porque setores 
estratégicos , como o petróleo, não fo. 
ram atingidos - o monopólio estatal 
está garantido na Constituição. Segun
do, porque o programa vem sendo exe
cutado com menor grau de precipitação, 
há mais de cinco anos. Assim mesmo, os 
resultados sociais não podem ser negli
genciados: de acordo com dados oficiais, 
200 mil trabalhadores perderam seus 
empregos em função do fechamento, 
venda ou reorganização das empresas 
públicas. 

O ponto alto da política mexicana de 
privatização são os bancos, que, a partir 
da crise de 1982, haviam sido estatiza
dos. O governo, entretanto, procurou garan
tir o controle nacional dos estabeleciment.os 
privatizaclos: os estrangeiros só podem ad-
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quirir ações até 30% do capital. 
As privatizações já produziram um 

total de 8 bilhões de dólares, correspon
dente à venda de 170 empresas. De 
acordo com o 'The Economist", de Lon
dres, "não sobraram muitas coisas a se
rem vendidas". 

É bom lembrar que a dívida do Mé
xico é superior a 80 bilhões de dólares. 
Analistas do caso mexicano não escon
dem suas apreensões, quanto aos as
pectos sociais do programa de reformas 
econômicas. Ao contrário de uma des
concentração, o que tem havido é uma 
formidável concentração de capital e de 
poder de decisão: 12 grupos empresa
riais, estreitamente ligados a interes
ses estrangeiros, praticamente 
controlam a economia do país. 

A participação salarial no PIB caiu 

CI 
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de 40,3%, em 1976, para 23,3%, em di 
1989. O valor do salário mínimo, no Ir 
mesmo período, diminuiu 58%. ei 

As condições de vida da população ti: 
só fizeram agravar-se. Quarenta mi- er 
!hões de pessoas - a metade da popula- 11 
ção - vivem abaÍxo dos limites de se 
pobreza. Destes, 17 milhões - 20% da pc 
população -ei=icontram-se em estado de SE 
extrema miséria. PE 

Segundo dados oficiais, 50% das la 
crianças são vítimas de desnutrição. 111 
Quarenta por cento da população têm in 
uma dieta alimentar inferior ao míni
mo prescrito pelos organismos interna- 00 
cronaIB. ~ 

Os dados educacionais são também ie 
dramáticos: enquanto, em 1981, o Esta-
do destinava 5,5% do PIB para a educa
ção, em 1987 este número caiu para 
3,6%. Isso em um país, em que 45 de 
cada grupo de 100 meninos que entram 
na escola primária saem antes de com· :n· 
pletar o curso, e que tem 90% de "anal- nt 
fabetismo funcional". • ~ 
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Inglaterra e Chile: o outro lado da moeda 

T
odas as noites, depois que baixam 
as cortinas dos teatros do West 
End, começa um outro espetáculo 

na capital britânica: a montagem das 
cidades de papelão ... Os personagens 
são pessoas desabrigadas, os sem-casas 
daqui. O cenário é a vergonha de Lon
dres, levantando uma questão comum a 
cidades do Terceiro Mun
do. Três mil pessoas dor
mem hoje nas ruas de 
Londres." 

"O regime de Thatcher 
desmontou o sistema so
cial de bem-estar, condu
zindo dezenas de milhares 
de sem-casas à maior mi
séria. A privatização, na 
Inglaterra, produziu o 
ressurgimento da socieda
de miserável dos inícios 
do século dezenove." 

"A realidade é que o 
país depende hoje essen
cialmente do petróleo 
como fonte de divisas , 
como os Emirados do Gol
fo Pérsico. Com exceção do 
petróleo do Mar do Norte, 
a economia está pratica
mente quebrada." 

Estas três referências 
dão um quadro perfeito da 
Inglaterra que sobrou da · 
experiência liberal, priva
tizante e mercantilista da 

A dura 
realidade 
social que 
vivem os 
chilenos e 
ingleses 
sob a egíde 
do neolibe-
ralismo 

era Tha tcher, que alguns ainda querem 
apontar como modelo para nossos paí
ses. A primeira é um trecho de uma re
portagem do jornalista Antônio Carlos 
Seidl, correspondente da "Folha de São 
Paulo", em fevereiro deste ano; a segun
da, do jornal conservador inglês "Globe 
an,d Mail", de maio de 89, e a terceira, 
uma declaração do ex-primeiro-minis
tro conservador Harold Mac Millan, de 
novembro de 85, prevendo as dificulda
des que iria enfrentar o país e que cedo 
se confirmaram. 

Os dados a tua is traçam, em seu con
junto, um panorama dramático da de
cadência e atraso que vive hoje a 
Inglaterra. 

• A Inglaterra perdeu o quinto lugar 
entre os países mais desenvolvidos do 
mundo. Seu PIB foi ultrapassado pelo 
da Itália. 

• As taxas de desemprego são as 
mais altas dos países desenvolvidos da 
Comunidade Econômica Européia, che
gando a 7,4%emjulho, com 2,2 milhões 
de pessoas sem trabalho, três milhões 
até o fim do ano. 

• O déficit do comércio exterior al
cançou 36 bilhões de dólares em 90, 

também o maior 
da CEE. 

• As taxas de 
inflação - 10,9% 
em 90 - são igual
mente as mais al
tas entre os 
países ricos da 
Europa. 

• Um milhão 
de crianças são 
empregadas ile
galmente, em 
franca transgres-

são às normas de segurança e proteção 
do trabalho. 

• Em virtude dos cortes nos progra
mas sociais, as cidades inglesas estão 
tomando o aspecto de suas congêneres 
do Terceiro Mundo: milhares de sem-te
tos, mendigos, assaltantes e conflitos 
soc1a1s. 

Também a outra vitrina do neolibe
ralismo, o Chile, é muito diferente do 
que apresenta a propaganda. A estabi
lidade econômica alcançada hoje é fruto 
de uma violenta recessão (que prosse
gue), de um agravamento, sem prece
dentes, da situação da população pobre, 
da destruição do parque industrial e da 
dependência completa dos centros in
ternacionais. 

O próprio vice-ministro da Econo
mia, Alvaro Garcia, assim definiu o 
quadro social chileno, em fins do ano 
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passado: "Acabamos de terminar um 
estudo mostrando que, no final de 87, 
41 % da população eram pobres .e, des
ses, 13,5% viviam na miséria. Isso re
presenta o dobro das pessoas que o 
mesmo estudo, com as mesmas estatís
ticas e a mesma metodologia, havia des
coberto em 70". 

E mesmo o crescimento econômico, 
conseguido pelo país nos últimos anos a 
um custo social e político extremamen
te alto, é questionado por vários analis
tas. Em estudo publicado na revista 
"NueuaSociedade", de Caracas, em seu 
número 113, de maio-julho deste ano, 
afirma o sociólogo norte-americano Ja
mes Petras: "As taxas de crescimento 
do PNB alcançaram uma média dP-
8,5% anuais entre 77 e 80, mas a renda 
per cápita real não chegou ao nível de 
1971 (antes de Pinochet), senão em 
1990". 

A economia chilena, depois 
de 15 anos de exacerbado libera
lismo, mostra-se hoje extrema
mente vulnerável: três produtos 
primários, cobre, frutas e ma
deiras, respondem por 80% das 
exportações. Este número é 
mais grave ainda quando se 
sabe que as exportações repre
sentam 30% do PIB, enquanto 
no Brasil, por exemplo, não che
gam aos dez por cento. 

As privatizações, feitas prin
cipalmente durante o governo 

militar, foram motivos de críticas, por 
significarem fortes transferências de 
propriedades públicas para grupos par
ticulares, inclusive ligadas às forças ar
madas, em condições de nítido 
favorecimento. "A _reconcentração e re
centralização do poder econômico e não 
de livre concorrência, foi o verdadeiro 
resultado desta política livre cambis
ta", observa James Petras. 

Neste momento, seguindo os passos 
do México, o Chile estuda um tratado de 
livre comércio com os Estados Unidos, 
que promoverá uma integração maior 
ainda de sua economia com a norte
amer1cana. 

Todas as concessões feitas aos inte
resses estrangeiros não são ainda sufi
cientes para uma retribuição maciça de 
investimentos -no ano passado, só entra
ram no Chile 1,6 bilhão de dólares. a 
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Petrobrá-s: 
sucesso 
onde as 
particulares 
falharam 

Petrobrás é o exemplo da empresa 
statal vitoriosa , num setor em 
ue as particulares fracassaram . 

·Primeiro, porque, inicialmente, não 
quiseram explorar o petróleo no Brasil 
e, até mesmo, negaram sua existência 
durante décadas. Depois , com a malo
grada experiência dos contratos de ris
cos , em que não foram capazes de 
produzir um só barril de petróleo, ape
sar de manterem esse direito por mais 
de 15 anos. 

A Petrobrás nasceu de um grande 
debate nacional, iniciado na década de 
40, que colocou de um lado os que defen
diam o monopólio estatal e , de outro, os 
que advogavam a entrega do setor à ini
ciativa privada, sinônimo das grandes 
multinacionais que dominam, até hoje, 
o mercado mundial. 

Diante do problema, o país se divi
diu, como se encontra dividido agora, 
diante das privatizações. A primeira 
corrente era liderada por um militar de 
grande tradição nacionalista , o general 
Horta Barboza, e a segunda por outro 
general de forte projeção nas forças ar
madas, Juarez Távora. A corrente na
cionalista acabou vitoriosa, com a 
votação pelo Congresso da Lei n° 2.004, 
promulgada pelo presidente Getúlio 
Vargas no dia 2 de outubro de 1953, que 
estabelecia o monopólio estatal do pe
tróleo, do qual resultou a Petrobrás. 

O primeiro desafio foi provar que o 
Brasil tinha petróleo, contrariando a 
tese sustentada durante muitos anos 
por especialistas nacionais e estrangei
ros, sempre ligados às grandes compa
nhias internacionais, que insistiam, de 
fonna suspeita, em negar a existência da
quele combustível em subsolo brasileiro. 
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Nesses 38 anos, a Pe
trobrás tornou-se uma 
das 12 maiores empresas 
petrolíferas do mundo e 
a maior do hemisfério 
sul, com uma produção 
diária de 700 mil barris. 
Suas reservas, da ordem de 
oito bilhões de barris, são 
superiores às da Shell e da 
Exxon, as duas maiores 
multinacionais do ramo. 

A Petrobrás dá 55 mil 
empregos diretos e três 
milhões de indiretos, res
pondendo por 3% do PIB brasileiro e 
10 o do produto industrial do país. 

Com dez refina r ias , tem capacidade 
pa ra processa r 1,5 milhão de barris diá
rios, o oitavo parque mundial de refino. 
Sua fro ta de 73 na vios corresponde a 
mais de cinco milhões de toneladas de 
porte bruto-é a s egunda do mundo, em 
termos de empresa. Sua receita opera
cional bruta no ano passado, segundo o 
balanço anual da revista "Exame", foi 
de 16,5 bilhões de dólares, três vezes 
mais do que a segunda empresa do país. 

Segundo fontes da Associação de 
Engenheiros da Petrobrás-Aepet, o de
senvolvimento tecnológico proporcio
nado pela Petrobrás tem dimensão 
extraordinária. Ela assumiu liderança 
indiscutível na exploração offshore, em 
águas profundas, com mais de dez re
cordes mundiais na Bacia de Campos. 
Seu centro de pesquisas, o maior da 
América Latina, além de centenas de 
profissionais universitários, dispõe de 
33 doutores e 83 mestres, todos com a 
mais alta especialização. 

A Petrobrás, sozinha, investe em 
ciência e tecnologia 50% a mais do que 
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todas as empresas privadas do país. Na 
pesquisa de petróleo, o índice de êxito 
da Petrobrás em 1988 chegou a 30,2% 
no mar e a 35% em terra, contra a mé
dia mundial de dez por cento. 

Enquanto isso, as empresas multi
nacionais, que foram admitidas, no go
verno Geisel, para explorarem os 
chamados contratos de risco - que ago
ra estão querendo ressuscitar - não 
conseguiram, em mais de 15 anos, en
contrar nenhuma reserva de petróleo, 
embora tivessem recebido 243 contra
tos, cobrindo 80% das reservas sedi
mentares brasileiras. 

Outro dado importante fornecido 
pela Aepet: das 50 maiores empresas de 
petróleo do mundo, 30 são estatais. Das 
15 maiores, oito são estatais. 

Governantes, dirigentes políticos, 
intelectuais, técnicos e militantes polí
ticos relançaram no Rio a campanha de 
defesa do petróleo, que, sob o lema "O 
petróleo é nosso", levantou o país há 40 
anos. Seu objetivo agora: derrotar as 
ameaças à Petrobrás, partidas do go
verno Collor e que figuram no "Emen
dão" enviado ao Congresso. 1 



_________ UNIVERSIDADE 

Reitores lutam pela autonomia 
Ensino superior quer atuar na definição do futuro do país 

Antônio de Pádua Gurgel 

P ela primeira vez em seus 25 anos 
de existência, o Conselho de Rei
tores das Universidades Brasilei

ras lÜrub) elaborou um documento po
lítico sobre a situação das instituições 
de ensino superior no Brasil. Isso acon
teceu durante a 531 reunião plenária, 
realizada na capital capixaba, quando 
se redigiu a Carta de Vitória. 

No documento , os reitores denun
ciaram o desmantelamento das univer
sidades , pediram providências ao 
governo para reverter tal quadro e de
fenderam o ensino público e gratuito 
em todos os níveis , além de reafirmar a 
importância da autonomia para as uni
versidades. 

Segundo a Carta de Vitória , cabe à 
universidade, na sua missão de pesqui
sa em busca da verdade e transmissão 
do pensamento, "o papel insubstituível 
de contribuir e até liderar a tarefa ur
gente e inadiável de elaborar alterna ti-

vas e propostas para um projeto nacio
nal para o Brasil, rumo ao próximo mi
l ê nio , capaz de resguardar sua 
soberania, independência e sua convi
vência autônoma com as demais nações". 

Projeto - Os reitores pretendem 
desenvolver o programa Universidade 
Viva, visando à avaliação de cada enti
dade e à implantação de um projeto pe
dagógico próprio, que respeite a 
autonomia e a diversificação dos mode
los institucionais. 

Eles entendem que o acesso à educa
ção deve ser assegurado a todos e, para 
tal, "é reservado especial papel à escola 
pública e gratuita em todos os níveis, 
sendo, portanto, incompatível e inacei
tável qualquer mudança constitucional 
que retire os percentuais mínimos a se
rem aplicados em educação". 

Autonomia - A reunião do Crub 
concluiu que "somente no exercício de 
uma real autonomia, que as libere dos 

entraves originados do aparato buro
crático, do protecionismo corporativista 
e de ingerências indevidas, que cer
ceiam sua independência, poderão as 
universidades enfrentar os desafios 
de uma sociedade em mudanças rápi
das". Aos reitores acham que é absolu
tamente necessar10, para as 
instituições de ensino, a preocupação 
com o patrimônio cultural, "resgatando 
um conceito amplo de cultura, respeito
so de nossas raízes e conquistas, e aber
to à dimensão universal". 

A Carta de Vitória afirma que as 
universidades só realizarão plenamen
te os seus objetivos na medida em que 
usufruam de autonomia para desenvol
ver projetos pedagógicos em clima de 
convivência democrática e numa visão 
pluralista, em que se respeitem todas 
as tendências de pensamento, todas as 
posições políticas e todos os credos, sem 
discriminações, ao mesmo tempo em 
que buscam a qualidade e a competên
cia, em função do bem comum. • 

A luta pelos recursos 
Üs reitores estão se preparando para brigar contra a in
tenção de se retirar da Constituição a aplicação de 18% do 
orçamento da União no setor educacional. A afirmação foi 
feita pelo presidente do Crub, Eduardo Coelho, durante 
a reunião do Conselho. 

Segundo Coelho, que é reitor da PUC-Campinas, "as 
estatísticas pecam quando não deixam claro que essa ver
ba para as universidades federais é gasta também com os 
aposentados, os hospitais universitários e o sistema uni
versitário como um todo". 

Coelho afirma que há um otimismo muito grande en
tre os reitores. "O ânimo melhorou muito com as declara
ções do ministro José Goldemberg, que já se posicionou 
contra o ensino pago nas universidades. Esse item será 
derrotado. Houve muita luta para que tal percentual fos
se destinado à Educação, muitas forças se aglutinaram e 

não será fácil retirá-lo da Constituição", acredita. 
Conforme a avaliação do reitor da PUC-Campinas, o 

ensino pago nas universidades merece o repúdio unânime 
de seus colegas: "O número de estudantes que poderia pa
gar a universidade é muito pequeno. A maior parte dos 
universitários é de cidades distantes das escolas e 
gasta com livros, alimentação, moradia, transporte e 
outras despesas". 

Para o presidente do Crub, "os pr.oblemas das univer
sidades passam pela falta de recursos. A sonegação fiscal 
é muito grande e nossos recursos dependem de uma par
cela dos impostos. O governo precisa conter a sonegação, 
gerando justiça social. Com os pais pagando os impostos, 
os filhos poderão cursar as universidades dentro de uma 
política operacional, sem vantagens para uns nem dificul
dades para outros". 



, 
__________ POLITICA 

O Brasil está sem rumo 
Francisco Weffort, professor da USP e 

pesquisador do Centro de Estudos de 
Cultura Contemporânea, lançará em 92 
um livro no qual analisa a interação en
tre a crise econômica e a transição de
mocrática na América Latina. Em 
entrevista exclusiva a cadernos do 
terceiro mundo, ele adianta o teor de 
sua próxima obra e fala sobre a atuali
dade política brasileira. A seguir, repro
duzimos trechos da entrevista. 

Francisco Weffort 

Existem situações na América Lati
na que são muito duvidosas do 
ponto de vista democrático, como a 

redemocratização da Guatemala, onde 
o peso dos militares é muito grande. Ex
tremas desigualdades sociais e uma si
tuação de luta guerrilheira são motivos 
que levam a uma reconfirmação da pre
sença militar. Apesar de ter havido elei
ções, tudo isso caracteriza uma 
situ~ção duvidosa, uma democracia de 
fachada. 

O Peru suscita dúvidas para o futu
ro mais imediato da democracia. À se
melhança de El Salvador e Guatemala, 
o Peru vive um·período de conturbação 
social. A existência do Sendero Lumino
so revela uma conflagração dentro da 
sociedade, já desorganizada devido à 
decadência e à estagnação econômica. 

22 

Cientista político 
daUSP 

prevê grandes 
dificuldades 

no caminho da 
América Latina 

De 80 a 89, o PIB do Peru caiu 23%. 
É um país que precisa crescer o tempo 
todo para absorver uma população ~u
bempregada, culturalmente subutiliza
da até. Ao invés disso, temos uma 
queda muito forte. Tudo isso me leva, 
nesse trabalho, a pensar o que significa 
a experiência democrática nessas con
dições de crise econômica, manifesta 
em todos esses países. No Brasil, acre
dito que as crises sociais e econômicas 
deverão acarretar deformações muito 
graves do sistema democrático. 

Dos 80 milhões de eleitores brasilei
ros, só oito milhões atingem o nível ní
vel mínimo exigido para se pagar o 
imposto de renda. Dez por cento da ci
dadania estão qualificados para pagar o 
imposto e os outros 90% abaixo da qua
lificação. É uma situação de extremo 
desequilíbrio dentro do conjunto que 
constitui a cidadania. 

Collor e os descamisados - Estou 
convencido de que há uma correlação 
entre o voto Collor e a miséria das mas
sas. Se compararmos a votação do Lula 
e do Collor, no primeiro turno, percebe
remos que a do Lula se concentrou nos 
estados mais organizados, nas maiores 
cidades. O apelo de Collor foi ao estilo 
de Carlos Ménem, na Argentina, aos 
descamisados. Ele pretendia, e conse
guiu, votação nos setores menos capa
zes de se organizar, dependentes de uma 
liderança política que venha de cima. 

A sustentação de uma democracia 
de fachada é tanto mais fácil quanto 
pior for a situação econômica, política e 
social. Eu aceitaria essa expressão para 
a Guatemala, mas não para o Brasil ou 
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o Chile. Apesar da complexidade social 
da nossa cidadania, aqui temos uma ex
pressiva presença de setores sociais or
ganiz a dos dentro da política. A 
democracia brasileira pode não ser 
ideal, mas Lula, Collor, Brizola, o 
PMDB, o PFL, toda essa gente está en
raizada. Não é invenção de militares 
nem de ninguém. 

Pode-se criticar, como eu critico, as 
debilidades dessa democracia. Faltam
lhe instituições sólidas, mas ela exist.e. 
Nenhum desses líderes está aí porque 
os militares tenham dado sinal verde, 
mas porque conquistaram seu lugar. 
Não faço juízos de valor, estou falando 
tanto do Lula quanto do Collor, do Bri
zola, Covas, PFL ou PMDB. Todos eles 

Lula teve votos dos setores organizados ... 

estão legitimamente participando do 
jogo democrático, com todas as suas de
bilidades. 

Democracia frágil - Apesar de 
não concordar com o termo "democracia 
de fachada" para definir a situação bra
sileira, considero a democracia do Bra
sil frágil. Os partidos são débeis e há 
uma tensão social embutida na cidada-



nia, extremamente forte. A democracia 
estará consolidada quando não só tiver
mos expressivas lideranças, mas tam
bém partidos expressivos. 

O Lula e o Brizola são muito mais 
importantes eleitoralmente do que o 
PT e o PDT. O Collor, então, nem se 
fala. Ele criou um partido para con
correr à eleição. Não há uma correla
ção boa entre o PFL e o PMDB e suas 
lideranças de massas, embora este úl
timo esteja se recuperando com Ores
tes Quércia, um líder de grande 
projeção. O Quércia está sendo mina
do, faz parte do jogo. Mesmo sem par
tidos consolidados, esses líderes são 
parte real da democracia, não são in
venção de um general. 

A crise econômica no Brasil está 
criando um quadro de ingovernabilida
de. Qualquer governo que assumisse o 
comando do país seria herdeiro de uma 
dívida que não tem condições de pagar. 
E teria mui ta dificuldade para a parecer 
no cenário internacional e'C:Üzer "me re
cuso a pagar". Não pode pagar nem dei
xar de pagar. 

... e Cal/ar convenceu os descamlsados 

Estado sem recursos - Temos 
uma situação econômica de estancamen
to, não de queda, que tem de ser reagili
zada e, no meu entender, a ação estatal é 
necessária para isso. Mas o Estado preci
sa de recursos para interferir e o nosso 
mal tem dinheiro para pagar seu pessoal. 
Teria que haver a redefinição dos gastos 
públicos, não apenas a redução. 

CLÍTICA ________ _ 

Partes do Estado, no Brasil, têm 
sido apropriadas por setores privile
giados na economia e na sociedade. 
Não é, portanto, o Estado do bem-es
tar, como na Suécia ou na Alemanha, 
onde grupos de pressão do movimento 
popular e das classes operária e mé
dia conquistaram uma enorme quan
tidade de direitos. Aqui, o Estado é, 
sobretudo, um Estado criado sob adi
tadura militar. Os recursos são orien
tados sob pressões de grupos 
particularistas, privados. 

A indústria do automóvel, por 
exemplo, é um cartel, onde algumas 
empresas dividem o mercado e condi
cionam os preços. O Estado acaba en
trando no jogo, pois tira uma enorme 
quantidade de impostos. Embora as in
dústrias automobilísticas critiquem o 
governo por esses mesmos impostos, é o 
Estado que lhes garante uma situação 
de monopólio. 

Privilégios - E como fica a demo
cracia nesse contexto? Para ela existir, 
o governo precisa ser capaz de cortar 
privilégios, o que não é fácil neste país. 
Ao congelar contas bancárias, parecia 
que o Plano Collor iria afetar os seg
mentos mais ricos. Depois de um certo 
tempo, boa parte do fundo foi reativada 
para atender aos interesses das empre
sas e de algumas prefeituras. Estima
se q_ue 70% da massa de dinheiro 
congelado evaporaram . 

A estrutura dos privilégios é uma 
estrutura de poder. Para enfrentá-la, o 
governo precisaria de enorme sustenta
ção democrática. E como ter um gover
no com enorme sustentação 
democrática num país onde a maioria é 
desorganizada? 

Na última eleição presidencial, hou
ve um crescimento expressivo da vota
ção da esquerda. Apesar da crise, a 
sociedade se organizou. Tivemos um 

enorme crescimento da participação po
pular nos últimos dez anos e, hoje, há 
muita gente preparada para assumir cer
tas responsabilidades de informação e or
ganização, nos sindicatos e nas ONGs. 

Militares incrustados - Quanto 
mais a sociedade se organiza, maiores 
as chances de se ter uma democracia 
consolidada e de melhorar a situação 
econômica. Poderíamos perguntar 
como fica a questão militar, recente
mente trazida à tona por ocasião da dis
cussão dos salários. No quadro 
institucional criado pela transição que 
ti vemos, eminentemente conservadora, os 
militares, enquanto instituição, t.êm quase 
todo o controle que gostariam de ter. 

Os militares têm vários ministros, o 
que os deixa incrustados dentro de 
qualquer governo que venha a se for
mar no país. Têm uma tradição de de
fesa nacional e como força que, 
convocada por qualquer poder da Repú
blica, se destina à defesa da ordem, et
cétera e tal. Fica uma abertura para 
eventuais intervenções militares. Há 
uma legitimação prévia para esse tipo 
de a~o no processo político. 

E verdade que os militares perde
ram certos instrumentos de controle 
com a dissolução dos organismos re
pressivos e o fim do SNI. Mesmo assim, 
estão contemplados no arranjo institu
cional do país, de modo a ficarem tran
quilos por certo tempo. Por que eles 
dariam um golpe para assumir o gover
no se aquele que vai governar estará ob
rigado a se entender com eles? Mas essa 
relativa calma pode se modificar, se 
permanecer essa incapacidade do go
verno em exercer o seu poder. 

Na hora em que um general tem de 
se preocupar em defender o seu salário 
e de seus oficiais, estamos precisamen
te no momento em que a a crise bateu à 
porta do quartel. Se isso continuar, a 
meu ver, cada vez mais a crise empur
rará os militares para o terreno político. 
Forças do jogo político podem achar in
teressante convocá-los para criar um 
instrumento de pressão a mais, a seu 
favor. No dia em que isso acontecer, es
taremos na ante-sala do golpe. 

A consolidação da democracia no 
Brasil depende urgentemente de que o 
governo comece verdadeiramente a go
vernar o país, que está sem rumo, sem 
projeto. O que temos hoje é, lamenta
velmente, uma situação cheia de sinais 
de ingovernabilidade. • 
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Correndo contra o tempo 

O Tratado de Assunção acaba com as barreiras em dezembro de 1994 

Prof. Juan Algorta Piá* 

T
ratado de Assunção, assinado 
pelos presidentes do Brasil , Ar
gentina, Uruguai e Paraguai , em 

março de 1991, externa a vontade po
lítica dos quatro países de criar um 
mercado comum regional, que elimina
ria totalmente as barreiras alfandegá
rias (tarifas e outras restrições), já a 
partir de dezembro de 1994. 

O antecedente imediato do Tratado 
de Assunção foi o Programa de Inte
gração e Cooperação Econômica entre 
a Argentina e o Brasil , que começou a 
ser elaborado em 1986 e que finalmen
te ficou formaÜzado com a aprovação 
dos respectivos Congressos em novem
bro de 1988. Esse programa estava 
concretizado em 24 protocolos que 
prescreviam estratégias de integração 
para diversos setores considerados im
portantes para os dois países. O Uru
guai e o Paraguai tinham 
acompanhado de perto as negociações 
do programa, sem ter assinado , contu
do, os acordos finais. A incorporação 
desses dois países aos acordos de inte
gração faz parte de um conjunto de mu
danças que se produzem na segunda 
metade da década de 80. 

O Programa de Integração consti
tuía um acerto bilateral e incluía defi
nições sobre aspectos importantes da 
política econômica: 

- uma moeda comum, o gaúcho, 
que deveria ajudar a poupar divisas e, 
ao mesmo tempo, manter o equilfbrio 
comercial; 

- um mecanismo de correção de 
eventuais desequilíbrios comerciais, 
setor por setor, para os dois países; 

- estudos econômicos sobre as ca
racterísticas e as condições dos dois 
países; 

- acordos setoriais específicos para 
os ramos mais dinâmicos do comércio e 
do desenvolvimento tecnológico; 

-planejamento industrial conjunto 
e criação de um fundo de investimentos. 

No entanto, o Programa de Integra
ção encontrou dificuldades na sua exe
cução, derivadas dos desequilíbrios 
externos (déficit do balanço de paga
mentos), principalmente os registra
dos a partir de 1987, para os dois 
países. Esses desequilíbrios obrigaram 
a adotar políticas de ajustamento ten
dentes a gerar superávits no balanço 
comercial, que, no entanto, resultaram 
fortemente recessivas e inflacionárias. 

As políticas recessivas contribuí
ram para o superávit comercial, visto 

que elas causaram uma redução nas 
importações de bens de capital e de in
sumos intermediários. Ao mesmo tem
po, elas reduziram a renda disponível, 
diminuindo as importações de bens de 
consumo. De fato, as importações que 
mais caíram foram as originadas nos 
países da região. Por outra parte, ao re
duzir o consumo, maiores volumes de 
excedentes foram liberados para a ex
portação. 

Ao mesmo tempo que os políticos 
progrediam na definição formal do pro
grama, iam-se agudizando as contradi
ções que dificultavam a sua aplicação. 
A principal debilidade dois dois países, 
ao longo da década de 80, foi o seu alto 
grau de endividamento externo, que, 
em parte, era consequência dos dese
quilíbrios do balanço de pagamentos, 
registrados em períodos anteriores. 
Nesse momento, o ~ndividamento con
tribuía para o desequilíbrio externo, 
porca usa do serviço da dívida. A eleva
ção dos juros internacionais veio redu
zir as possibilidades de investimento e 
de acumulação de capital na América 
Latina,já que consumiu as escassas di
visas disponíveis. 

O desenvolvimento foi cedendo lu
gar ao ajustamento, como principal 
prioridade da política econômica, já 
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que a busca do equilíbrio comercial 
constituía uma urgência óbvia, en
quanto que o desenvolvimento consti
tuía um objetivo de longo prazo que 
exigia a superação de obstáculos muito 
importantes. Os governantes, que se 
sucederam no exercício do poder, fo
ram igualmente incapazes de retomar 
o caminho do desenvolvimento e de eli
minar o desemprego, por causa das 
condições de alta inflação e de avultado 
déficit público em que se encontrava a 
economia. 

A perda de poder aquisitivo dos as
salariados, junto com a falta de uma 
proposta de política econômica que 
permitissse retomar o desenvolvimen
to, provocou a perda de prestígio dos 
governos da região. Em todos os países 
se produziram mudanças nas configu
rações políticas que detinham o poder, 
determinando o ascenso das forças que 
propunham a retração do papel desem
penhado pelo Estado na economia. 

O desenvolvimento tinha-se tor
nado uma tarefa impossível, ao me
nos nos moldes conhecidos e 
socialmente aceitos (industrialização 
por substituição de importações, ba
tizada pelo planejamento indicativo 
do Estado),já que a nova problemáti
ca obrigava à adoção de medidas com 
efeitos recessivos. 

Na segunda metade da década de 
80, ocorreram significa tivas ai terações 
políticas a nível mundial. Diversos 
grupos de países, que apresentavam 
proximidade geográfica e relações co
merciais dinâmicas, passaram a conso
lidar blocos de tratamento 
preferencial. Como resultado, observa
mos um ressurgimento das Qrientações 
protecionistas. A consequência mais 
visível foi a frustração das tratativas 
do Gatt para chegar a um acordo de li-

beração do comércio mundial sobre ba
ses multilaterais, na chamada Rodada 
Uruguai, ainda em negociação, apesar 
de inicialmente prevista para termi
nar em dezembro de 1990. 

Um desses blocos se formou sob a li
derança do Japão, pela consolidação 
econômica dos chamados Tigres Asiá
ticos junto com o ressurgimento dos 
países da Asean (Tailândia, Indonésia, 
Malásia, Filipinas e Brunei) . A Austrá
lia e a Nova Zelândia também estabe
leceram os seus próprios acordos de 
livre comércio. 

Outro bloco ficou constituído pela 
Comunidade Européia. Neste caso, a 
formação do bloco regional se produz 
sob a liderança dos países mais desen
volvidos da Europa. 

Por sua vez, os Estados Unidos bus
caram consolidar sua própria área de 
influência, através da formação de 
uma grande área de livre comércio, 
desde o Alasca à Terra do Fogo. Esta 
idéia ficou formalizada na Iniciativa 
para as Américas, proposta por Bush 
em junho de 1990. 

Esses acontecimentos no contexto 
mundial e continental exerceram for
te influência sobre o Programa de In
tegração e Cooperação Econômica, 
em fase de negociação entre a Argen
tina e o Brasil, no período de 1986 a 
1988. Em 1989 e 1990, acontecem im
portantes mudanças nas forças políticas 
que detêm o poder nos dois países. Os no
vos governantes retomaram as negocia
ções em andamento para a integração 
regional, alterando, porém, o rwno das 
mesmas, em função dos ditados próprios 
de sua orientação ideológica. 

Chegou-se, assim, à assinatura, em 
março de 1991, do tratado de Assun
ção, que cria o Mercosul, com a partici
pação do Paraguai e do Uruguai. Os 

1-· 
As desigualdades do Mercosul 

Área População PIB Dívida lnrtação S a 1 d o Taxa de Mortali-
km2 (mil.hab.) (US$) Externa em 1990 Comercial Analfa- d a d e 

(US$) (US$) belismo Infantil 

Brasil 8.611.956 150 323,6bi 121 bi 2.359% 10,5 bi 25,5% 6,8% 

Arirentina 2.766.889 32,6 79,4bi 67,6bi 1.832% 7,3bi 6,1% 3,4% 

Paraguai 406.752 4 6bi 2,1 bi 42,7% 0,2bi 12,5% 4,4% 

Uruguai 176.216 3,1 6,7bi 6,9bi 129,8% 0,3bi 6,1% 2,9% 

~.ontes: Cepal e Bird. .. 
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novos governos destes sócios menores 
comungavam com as orientações polí
ticas dos maiores, fato que facilitou a 
sua inclusão no acordo. 

O tratado de Assunção representa 
uma diluição do conteúdo desenvolvi
mentista do Programa de Integração 
em andamento entre a Argentina e o 
Brasil. O novo texto é mais geral e me
nos detalhado, com relação a itens 
como a política industrial, a origem dos 
fundos para investimento, a criação de 
empresas binacionais ou a cooperação 
tecnológica, entre outros. 

Propõe-se, sim, a eliminação das 
barreiras tarifárias entre os países as
sinantes, assim como o estabelecimen
to de uma tarifa externa comum. Nada 
se diz em relação ao nível dessa tarifa 
externa comum, adiando essa defini
ção para negociações futuras. No en
tanto, não deve ser esquecida a 
importância do nível dessa tarifa, já 
que, se ela for muito baixa, deixaria a 
região exposta a uma concorrência 
eventualmente prejudicial com a in
dústria estrangeira. 

Depois de uma década de investi
mento reduzido, a nossa indústria tra
balha com custos altos e tecnologia 
obsoleta. O investimento em pesquisa 
e em ensino foram preteridos, de forma 
que a tecnologia e a capacidade profis
sional dos países estão prejudicadas. 
Parece oportuno repetir que essa que
da do investimento foi induzida pelas 
políticas de ajustamento, adotadas ao 
longo da década de 80. O período de 
transição, até o pleno funcionamento 
do Mercosul , parece curto e insufi
ciente para permitir a recuperação da 
competitividade das firmas dos países 
participantes. 

A Europa levou trinta anos para 
adaptar as economias dos países para 
o funcionamento do Mercado Comum. 
Os Estados Unidos e Canadá estão 
prevendo um período de adaptação, 
que vai até 1999. No caso do Mercosul, 
existe a necessidade de definir um lar
go número de questões, em particular 
as relativas à harmonização das políti
cas macroeconômicas dos países, tare
fa que demanda um período bem maior 
que os exíguos quatro anos estabe
lecidos no tratado (até 31 de dezembro 
de 1994). • 

O aut0< é professor da Universidade Federal do Rio Grande 
do SIA esecretário executivo do Núcleo de Estudos sobre lr>
tegração da América Latina 
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ATVdo 
futuro 

Debate mostra 
o potencial da telinha 

de TV e aponta 
para um mundo 
mais democrático 

Rosângela Trolles 

U 
m americano da classe média de Chicago, nos 
Estados Unidos, resolveu investir no setor de 
comunicações. Ele montou sua 'rede" numa sa

linha de 24 metros quadrados, utilizando apenas 
duas câmeras de vídeo. Sem a ajuda de técnicos, o 
americano senta-se e olha para uma delas, dando iní
cio à locução. Enquanto fala , manobra na mesa de co
mando as duas câmeras. Uma aponta para ele e a 
outra para um table top, onde são afixadas as imagens 
de fundo que aparecem no noticiário. Ele troca de uma 
câmera para outra, narrando as notícias em off e àl
ternando, no vídeo, as imagens do locutor, que é ele 
mesmo, e do table top. 

Apesar de ser um valioso instrumento de diálogo 
para a sociedade - qualquer grupo pode participar e 
qualquer indivíduo ligar-, a TV do morador de Chi
cago não passa de um simples sistema de TV a cabo. 
A iniciativa inovadora se baseou no fato de que, nos 
Estados Unidos, a televisão é um campo que rende di
nheiro para muitas pessoas. No Brasil, no entanto, o 
potencial deste meio de comunicação não fica tão evi
dente para o cidadão comum por estar monopolizada 
por dois ou três grandes grupos. 

O exemplo do "empresário" norte-americano foi ci
tado pelo diretor da VTVVídeo, Júlio Wainer, em re
cente débate sobre "A TV do futuro", organizado no 
Rio de Janeiro pelo núcleo de vídeo do Shopping Cul
tural Fundição Progresso. Wainer, que esteve recen
temente nos Estados Unidos e no Canadá 
pesquisando novas TVs e tipos de programas, aposta 
no esgotamento do roteiro unidirecional de TV. Ele in
dicou o enfraquecimento progressivo do modelo de te
levisão que deixa o espectador absolutamente 
passivo, somente recebendo a informação, sem qual
quer participação. 
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A evolução dos equipamentos, cada 
vez mais sensíveis e mais práticos, 
aponta para a democratização e a proli
feração de estações. Nos Estados Uni
dos, por exemplo, as TVs experimentais 
já passam de 1.500. Atualmente, naque
le país, qualquer um pode ser treinado 
na linguagem audiovisual e ter acesso a 
equipamentos, obter um espaço para 
sua programação e levá-la ao ar. O re
sultado é uma televisão completamente 
segmentada - e, felizmente, cada vez 
mais distante do quadro assustador que 
o americano George Orwell previu no 
best-seller 19841. Nas TVs comunitárias, 
é perfeitamente possível praticar o jorna
lismo, variando dos pequenos aconteci
mentos do bairro até teóricas discussões 
sobre o futuro da Humanidade. 

O repórter eletrônico - Com a le
veza dos equipamentos, cresce também 
a figura do repórter eletrónico. Ele pode 
se deslocar para qualquer parte do mun
do de forma muito barata, registrando 
com sua câmera diretamente o evento. 
Este tipo de reportagem transmite uma 
informação distinta da tradicional. Ore
pórter entra no dia-a-dia das pessoas, 
estabelecendo um diálogo e enriquecen
do as coberturas das grandes redes. A 
equipe tradicional de TV, com luzes e 
operadores, na prática forma uma pres
são sobre o fato e acaba por "produzir" a 
notícia, ou seja, as câmeras forjam a rea
lidade. No caso do repórter eletrônico, a 
câmera não passa de um personagem, 
com o qual as pessoas conversam com 
mais naturalidade. 

Somando 23 anos de experiência em 
televisão - 20 dedicados à Rede Globo 
-José Dias, um dos diretores da empre
sa Globograph, diz que o início da união 
entre o equipamento de TV e o compu
tador, formando um único produto, foi o 
que de mais importante acontec~u na 
décadade80.Dias aponta para um fu
turo onde passarão a interagir o es
pectador, a emissora, a mídia de 
jornalismo, o telefone e o fax. "Eu di
ria que, daqui a 20 anos, o televisor 
que estará em nossas casas será um 
computador. O noticiário, por exem
plo, poderá ser consultado, escolhen
do-se uma notícia e verificando-a em 
suas origens ou diversas versões", res
salta. 

Nos últimos anos, no Brasil, está au
mentando o uso do computador para a 
geração de imagens, vinhetas, abertu
ras de novelas e comerciais. Mas, ainda 

JÚLIO WAINER 
A evolução dos equipamentos 
aponta para a democratização 

JOSÉ DIAS 
Interação entre o espectador, a 
emissora, a mídia de jornalismo, o 
telefone e o fax 

MARCELO MACHADO 
Uma série de pequenas 
redes dividirá segmentos 
de audiência 
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é pouco usado, se. comparado com ou
tros países. A computação gráfica, lem
bra José Dias, está relacionada a todas 
as áreas do conhecimento humano, 
como medicina, física e engenharia . 
Este mercado aumenta, em média, 2 bi
lhões de dólares por ano. 

As empresas trabalham no desen
volvimento de tecnologias próprias que 
estarão associadas, daqui a alguns 
anos, à high de,finition (alta definição), 
prometendo uma sofisticação estética 
da imagem televisiva, mais próxima à 
cinematográfica. 

Marcelo Machado, diretor de· pro
gramação da MTV, que veicula clips 
musicais durante toda a programação, 
ofereceu, em sua exposição, um quadro 
mais nítido da situação do audiovisual 
eletrônico no Brasil, que enfrenta adi
ficuldade para furar o bloqueio das 
grandes redes. Muita briga e muito 
tempo de espera, segundo ele, marca
ram a história da concessão do canal à 
futura emissora . Entre os projetos de 
TV que se desenharam com o surgi
mento de novas tecnologias e novas for
mas de distribuição de sinais, a MTV 
pode ser vista, no Brasil, como um dos 
mais bem acabados. A emissora definiu 
bem o segmento- alvo da audiência e in
vestiu profissionalmente, encarando a 
TV como um negócio. 

Apesar do sucesso, a MTV sequer 
arranhou - talvez, segundo Marcelo 
Machado, tenha feito "uma pequena có
cega" - a situação de oligopólio. "Acho 
que a situação está mudando, cami
nhando para uma perspectiva onde 
dois ou três redes disputarão a audiên
cia e uma série de pequenas redes divi
dirá segmentos de audiência", diz 
Marcelo. 

Sem dúvida, esta será a realidade 
próx·ima da TV, abrindo o espaço para 
novos discursos e, principalmente, 
construindo um novo repertório de ima
gens. Tudo depende do interesse dos 
profissionais atuantes na área ou mes
mo dos leigos ainda não viciados nas an
tigas formas de produzir em TV. • 

1No livro de fícção 1984, escrito em 1948, George 
Orwell imaginou um mundo controlado por um sis
tema decomunicaçúo onipresente, que destrói com
pletamente a individualidade. A televisão, no 
mundo de Orwell, é substituída por um aparelho 
chamado tele-tela, que vigia todos os cidadãos du
rante todo o tempo e em todos os lugares, sem que 
o vigiado saiba se está ou não sendo observado e, 
por isso, se vê forçado à auto-censura permanente 
e a um comportamento robotizado. 
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Retomando a cruzada 
Escola pública de tempo integral será prioridade 

O projeto dos Centros In
tegrados de Educação 
Pública (Ciep) viverá 

nova fase, a partir de agora, 
segundo anunciou o secretá
rio do Programa Especial de 
Educação do Rio, senador 
Darcy Ribeiro. O objetivo fi
sico é completar o planeja
mento inicial de 500 Cieps no 
estado, e o pedagógico, o de 
aperfeiçoar o sistema, de 
modo a dar-lhe ainda maior 
eficácia. 

O projeto foi praticamen
te desmontado no governo 
que passou, por questões 
eleitorais , e, por isso, a nova 
fase inclui também um obje
tivo político: envolver todos 
os setores da sociedade flu- Os Cleps foram desmontados no governo Moreira Franco (PMDB-RJ) por motivos eleitorais 

minense e as diversas ten
dências da educação no 
trabalho de pensar e desen
volver o programa. Para tan
to, foi constituído um 
Conselho de Educação, com 
representantes de diversas 
áreas políticas e educacio
nais, para que, junto com as 
autoridades do atual gover
no, possa discutir e supervi
sionar o desenvolvimento da 
pedagogia dos Cieps. 

Tema de apai.Jtonados de
bates educacionais e poli tico
elei torais, desde sua criação 
e implantação pelo governa
dor Leonel Brizola, no Rio de 
Janeiro, em 1984, os Cieps 
C9meçam a beneficiar-se da 
passagem do tempo, que per
mite o distanciamento crítico 
entre seus objetivos e seus 
criadores. O lançamento re
cente pelo presidente Fer
nando Collor dos Centros 
Integrados de Atendimento 
à Criança (Ciac), inspirados 
nos Cieps, parece demons
trar que se começa a absor
ver e destacar a essência do 
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projeto educacional, supe
rando-se a reação negativa de 
rejeição por ser obra ligada a 
uma determinada adminis
tração e a um determinado lí
der poítico. A objetividade 
ganha espaço. 

Entre os nomes repre
sentativos de outras corren
tes pedagógicas e políticas 
que passaram a integrar o 
Conselho de Educação, que 
se preocupará com a nova 
fase dos Cieps do Rio de Ja
neiro, está o internacional
mente famoso professor 
Paulo Freire, ligado do PT e 
que respondeu, até há pouco 
tempo, pela Secretaria de 
Educação da Cidade de São 
Paulo. Participa também do 
Conselho a professora Mirtes 
Wenzel, ex~ecretária de Edu
cação fluminense, ligada ao 
PMDB. 

Modelo aprovado - O 
Ciep tem recebido muitas 
críticas, envolvendo desde o 
custo de construção até o fato 
de alimentar as tradicional-

mente mal alimentadas - e 
mesmo famintas - crianças 
frequentadoras da escola pú
blica. Conjunto que busca 
dar uma educação integral 
aos alunos, proporcionando
lhes aulas e estudo dirigido, 
além de lazer orientado e 
acesso a biblioteca, em perío
do integral (a criança perma
nece na escola das sete da 
manhã às cinco da tarde), a 
importância dessa escola de 
Primeiro Mundo foi bem 
apreendida pela população 
do Rio de Janeiro, como ates
tam os índices de aceitação 
do modelo, o qual inclui, ain
da, uma proposta de integra
ção comunitária, aspecto, 
aliás, ampliado pelos Ciacs 
federais. 

O relançamento do Pro
grama Especial de Educação 
em setembro, em solenidade 
que marcou também a posse 
do senador Darcy Ribeiro 
como secretário especial, 
veio satisfazer uma expecta
tiva. "O Brasil, consideran
do-se a situação em que se 
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encontra, mesmo mergulha
do nesta crise, está em condi
ções de desenvolver uma 
cruzada educacional, pois já 
amadureceu a convicção de 
que, sem elevarmos os níveis 
de educação de nosso povo, 
nada realizaremos", argu
mentou o governador Leonel 
Brizola. Segundo Brizola, a 
revolução educacional está 
ao alcance das mãos dos bra
sileiros, pois se trata de uma 
obra que independe de em
préstimos externos ou de ou
tros condicionamentos 
vindos de fora. 

''Podemos assumir nosso 
destino no campo educacio
nal", disse o governador, 
lembrando que os surtos de 
violência e banditismo nos 
grandes centros brasileiros 
têm sua raiz no despreparo 
em que são deixadas imen
sas parcelas da população 
pobre, sem chances de inte
gração social devido ao baixo 
nível de escolarização. a 

Proc6plo Mineiro 
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A talidomida 
ainda fazvítimas 
Passados 30 anos 
do maior erro médico da 
história - a "tragédia da 
talidomida" - esse 
medicamento, 
utilizado no controle 
da reação hansênica, 
ainda faz vítimas: 
são os filhos de mulheres 
com hanseníase 
tratadas com a droga 

Márcia Schmidt 

O Brasil é um dos únicos países do mundo em que o 
uso da talidomida ainda é liberado. A droga foi 
responsável pelo surgimento de uma epidemia 

mundial de.deformações congênitas nas décadas de 50 
e 60 (ver quadro 1). 

Este medicamento não tem ação bactericida, não 
sendo efetivo no tratamento específico da hanseníase. 
Mas, nos últimos 10 anos, observou-se sua eficácia no 
controle das reações imunológicas que aparecem em 
50% dos portadores desta doença . 

A reação hansênica caracteriza-se por dor nas arti
culações e nos músculos, febre, prostração intensa, mal
estar e presença de nódulos avermelhados por todo o 
corpo. Segundo o presidente da Associação Brasileira 
de Dermatologia, Antônio Carlos Pereira da Silva, "a 
talidomida é a única droga capaz de fazer o paciente 
sair desta reação em uma semana e ainda diminui a 
doença. O cortisona também corta a reação, mas, por 
outro lado, reforça a doença". 

Considerada indispensável não só no controle da 
reação hansênica, mas também de outras doenças imu
nológicas, a talidomida deve ser ministrada com cuida
do a mulheres em idade fértil: no segundo mês de 
gestação, pode originar crianças malformadas em 20 a 
40% dos casos. 

''Ensinamos aos futuros médicos que, quando a ta
lidomida for receitada, a paciente deve ser informada 
por escrito sobre os riscos que corre e assinar uma de
claração, dizendo-se ciente de que está tomand~ um re
médio contra-indicado na gravidez. Ela deve assumir a 

Vítima da 
epidemia 
mundial 

na década 
de50 

responsabilidade pela droga que ingere e tomar precau
ções, como o uso de anovulatório ou dispositivo intra
uterino (DIU). Isso isenta de culpa o médico e o labora
tório fabricante". 

Determinadas drogas de uso corriqueiro no trata
mento da hanseníase, no entanto, podem inibir a ação 
do anovulatório. Se a paciente estiver tomando anovu
latório e talidomida, o anticoncepcional pode não fazer 
efeito e ela engravidar. "Neste caso, o ideal é aconselhar 
o uso do DIU. Mas alguns colegas não o receitam por ser 
abortivo", esclarece o presidente da Associação Brasi
leira de Dermatologia. 

Algumas pacientes não têm nível de instrução para 
compreender a importância do uso adequado do medi
camento. "Para estas mulheres, não receitamos talido
mida. Elas são tratadas com drogas convencionais e 
demoram a melhorar". 

Alguns casos comprovados - Em 1974, foi rela
tado na revista "Ciência e Cultura" o caso de uma crian
ça com a síndrome da talidomida, nascida no Brasil, em 
1972, de mãe com hanseníase. A criança foi localizada 
através da Associação de Assistência à Criança Defei
tuosa, de São Paulo. A mãe estava internada quando re
cebeu o medicamento, ingerido durante os dois 
primeiros meses de gestação. 

Um segundo caso ocorreu em 1980, quando o médico 
geneticista J. M. Pina Neto, do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto (SP), atendeu a um recém-nascido mal
formado por talidomida, filho de mulher com hansenía-
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30 

A tragédia 
da talidomida 

A talidomida foi descoberta na Alemanha em 
1953. Três anos mais tarde, foi lançada no mer
cado como um remédio contra a gripe. Neste 
mesmo ano, descobriu-se que a droga tinha 
efeito sedativo e atenuava os enjôos de mulhe
res no início da gestação. As gestantes de árias 
países passaram a ingerir a droga e os hospi
tais registraram um aumento no número de re
cém-nascidos com defeitos nos membros. 

A maioria das crianças malformada apre
sentava um conjunto de defeitos nos braços, 
considerado raro na época: a focomelia ou 
"membros de foca", que se caracteriza pela au
sência total ou parcial dos braços e mãos com 
poucos dedos ligados aos ombros por ossos ru
dimentares. Mas a síndrome da talidomida -
síndrome é um conjunto de defeitos ou sinto
mas que têm uma origem comum - também 
pode ocasionar malformações nos pés, pernas, 
face, cabeça, coluna, coração, rins, intestino e 
órgãos genitais. 

Em novembro de 1961, depois de uma in
tensiva investigação, o médico alemão J.Lenz 
concluiu que era a talidomida a causadora do 
aumento de crianças malformadas. 

No Brasil, a droga começou a ser fabricada 
no início de 1959 e as primeiras vítimas nasce
ram no fim deste ano ou no início do seguinte. 
Os medicamentos brasileiros à base de talido
mida traziam os nomes de Sedalis, Sedalis-
100, Sedin e Slip. 

Em março de 1962, o laboratório alemão 
que descobriu a droga exigiu dos fabricantes 
brasileiros (Síntex do Brasil, Laboratório Ame
ricano de Farmacoterapia e Lafi Ltda.) a inter
rupção da produção. No entanto, só em março 
de 1964 o governo federal tomou medidas efe
tjvas para o recolhimento dos estoques das far
mácias e centros de saúde. Devido ao atraso 
destas providências, existem crianças malfor
madas no Brasil nascidas em 1964, enquanto 
as últimas vítimas na Europa são de meados de 
1962. 

Apesar de o Brasil ser· um dos últimos paí
ses a indenizar os afetados por esta síndro
me, pelo menos 350 pessoas já foram 
ressarcidas e recebem pensão vitalícia do go
verno. A maioria também recebe pensão da 
Fundação de Ajuda às Crianças Prejudica
das, de Bonn, Alemanha. 

se. A criança apresentava redução dos membros supe
riores e malformações cardíacas. 

"A mãe não foi bem-orientada. O médico receitou o 
medicamento, mas quem deveria esclarecer a paciente 
sobre o uso correto da droga era a equipe de saúde, for
mada por enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. 
A falha foi da equipe", esquiva-se Pina Neto. 

O presidente da Associação Brasileira de Dermato
logia concorda com Pina Neto. Para Antônio Carlos Pe
reira da Silva, se ocorrem ainda hoje casos de síndrome 
da talidomida no Brasil por falta de informação do 
doente, a respon
sabilidade é do sis
tema de saúde, 
cada vez pior no 
Brasil. "O médico 
de um posto de 
saúde precisa ter 
recursos, condiçõ
es de atendimento 
e tempo para in
formar o paciente 
e trabalhar com 
uma equipe de 
saúde. A equipe 
tem que funcionar 
e, para isto, preci
sa de apoio gover
namental". 
Pereira da Silva 
acrescenta ainda 
que "não se pode 
responsabilizar o 
médico, que é ape
nas parte do siste
ma, mas o sistema 
nacional de saúde, 

Ta/idomida na gravidez gera má 
formação em _20% a 40% dos casos 

que é falho. A Divisão Nacional de Dermatologia foi pra
ticamente extinta na gestão Alceni Guerra". 

No Brasil, a hanseníase é um problema de saúde pú
blica. Calcula-se a existência de um milhão de doentes 
(ver quadro 2). 

A responsabilidade pelas malformações do filho 
também pode ser atribuída à doente. Foi o caso de 
uma criança nascida em 1986 no Hospital Gaffrée e 
Guinle, no Rio de Janeiro. A mãe procurou o ambu
latório de dermatologia, onde foi constatado que ela 
era portadora de hanseníase e apresentava a r e_açã_o 
hansênica. Estava com 19 anos e informou que nao ti
nha vida sexual. Foi prescrito tratamento com sulfo· 
na e talidomida. 

"Na verdade, ela estava na 41 ou 51 semana de ges
tação, mas só revelou um mês depois", afirma a Obste
tra Elisabeth Roeder, do mesmo hospital, que a atendeu 
no parto. A medicação à base de talidomida foi i~edia
tamente suspensa. Segundo a médica, a mãe fora infor
mada ainda no ambulatório de dermatologia sobre os 
riscos de uma eventual gravidez durante otratam~nto. 
"Ela era muito imatura e teve vergonha de diz·er que es· 
tava grávida porque era solteira". . 

A ultra-sonografia revelou que a criança não tmha 
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braços nem pernas e apresentava malforma
ções renais e cardíacas. Informada, a paciente 
não concordou em submeter-se ao aborto tera
pêutico. "Em circunstâncias especiais, a pa
ciente tem o direito de abortar, desde que uma 
junta médica, baseada nos exames, chegue a 
um consenso", explica Elisabeth Roeder. Pela 
lei brasileira, só é permitido o aborto em caso 
de estupro. "A lei protege a mãe e não o feto", 
acrescenta Pereira da Silva. 

A criança, do sexo feminino, morreu no 
hospital com um m&s de idade, vítima de infec
ções generalizadas. 

A talidomida é fabricada no Brasil pelo la
bora tório Brasifa, comercializada com esse 
mesmo nome e distribuída pelo Ministério da 
Saúde. "É uma droga muito cara", reclama o 
presidente da Associação Brasileira de Der
matologia. 

Apesar de não existirem estatísticas, Pereira da Sil
va calcula que deve haver no Brasil menos de 500 crian
ças com a síndrome da talidomida por hanseníase 
materna. Para ele, o número não está aumentando 
porque o uso da droga está s~ndo bem-conduzido. 
"Se o sistema nacional de saúde está piorando, a 
conscientização da classe médica tem melhorado. O 
médico mais conscientizado passa melhor a infor
mação para a equipe de saúde e faz um trabalho de 
educação que deveria ser realizado pelo Ministério 
da Saúde". 

A droga é 
fabricada 
no Brasil 
pelo 
laboratório 
Brasifa 

cientes é formada por mulheres, em sua maioria na ida
de fértil - a população brasileira é jovem -, o problema 
deve ser muito bem equacionado. 

O problema do uso da talidomida é muito complexo. 

O número de crianças com a síndrome da talidomida 
por hanseníase materna está próximo de 500, isto é, 
nasce uma criança malformada para cada mil mulheres 
com hanseníase. Pelo menos uma mãe em cada mil não 
está consciente do problema. Quando se leva em conta 
o número de crianças que morrem por dia, no Brasil, de 
sarampo, tuberculose ou desnutrição, os casos de morte 
ou malformação por talidomida, em termos numéricos, 
são desprezíveis. Mas quando se considera o direito à 
vida, e o direito à vida normal, o número de afetados é 
enorme. Se a culpa é do sistema de saúde, do médico ou 
da mãe, passa a ser uma questão secundária diante do 
sofrimento destas pessoas. • 

Ultrapassa a questão de custo/benefício, pois envolve 
aspectos éticos. Se a droga cura as reações imunológicas 
da hanseníase em um país com um milhão de doentes, 
não pode ser descartada. Mas, se a metade destes pa-

A hanseníase no Brasil 
A taxa de hanseníase no Brasil é 
uma das mais altas do mundo. O 
país tem 140 milhões de habitantes 
e algo em torno de um milhão de 
doentes. Segundo o presidente da 
Associação Brasileira de Dermato
logia, Antônio Carlos Pereira da 
Silva, existem 300 mil casos regis
trados, mas calcula-se que o núme
ro seja três vezes maior. 

A doença, causada por uma bac
téria - o bacilo de Hansen - existe 
no país desde os tempos do Brasil 
colônia. Os pacientes eram confi
nados em leprosários e seus filhos 
colocados em escolas especiais, um 
sistema altamente estigmatizante. 

Só com o advento do tratamen
to com sulfona, em 1950, é que os 
hospitais foram desativados e os 
pacientes passaram a ser tratados 
em casa. A hanseníase, popular
mente conhecida como lepra, é per
feitamente curável e 98% das 
pessoas têm resistência natural con
tra ela. Quem nascer com propensão 
e entrar em contato com a bactéria 
pode desenvolvê-la. Depende da con
dição imunológica da pessoa. 

De todas as doenças contagio
sas, a hanseníase é a que menos 
contamina. A transmissão se dá 
pela saliva e todas as outras secre
ções, pelo contato pele-a-pele, pele-
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mucosa e mucosa-mucosa. "O indi
víduo pode transmitir a bactéria 
mesmo estando em período de in
cubação, que vai de quatro meses a 
dez anos", esclarece a biomédica 
Maria Helena Saade, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

A hanseníase pode simular vá
rias outras doenças e, por não ar
der, não coçar e não doer, o 
paciente não procura o médico e a 
moléstia evolui sem controle, gra
dativamente. Para agravar o qua
dro, os serviços de saúde 
responsáveis pelo tratamento da 
hanseníase vêm piorando nas duas 
últimas décadas. 
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AMÊRICA 
LATINA 
DISCUTE SUA 
IDENTI• 
AldoGamboa 

História não registra seu nome. Pcx:l.e ter 
sido um pescador atento a suas redes, 
um artesão secando sua vasilha de 
barro ou até um apaixonado solitário, 
mas ninguém sabe como se chamava 
aquele que primeiro viu as caravelas de
senhadas no horizonte. Sabemos, em 

compensação, que foi o europeu - espanhol -
Rodrigo de Triana que, de um dos barcos, pri-
meiro avistcru terra. 

O exemplo nos mostra que a memória 
vesga da América Latina se fez sentir preco-
cemente, antes mesmo da chegada do conquistador. Mas 
foi a partir de 1492 que a História do nosso continente 
esteve propositalmente mal contada. 

Passados 499 anos do dia em que Colombo afundou 
pela primeira vez seus sapatos nas areias de alguma 
praia caribenha, torna-se quase redundante falar do que 

A comemoração 
oficial do 
V Centenário da 
chegada de Colombo 
à América reivindica 
a Conquista, 
enquanto os indígenas 
se preparam 
para um ato de 
reafirmação étnica 

veio depois. Mas o exercício de memória deve 
se sobrepor ao horror e à vergonha para rei
vindicar o mérito de haver sobrevivido a tão 
devastador esforço. 

Em mais de um sentido, é revelador que 
o ponto de vista dos indígenas, os humilhados 
e ofendidos desta terra, guarde pouca ou ne
nhuma relação com a posição oficial de seus 
governos. Enquanto muitos destes aplaudem 
as comemor~ões do "Descobrimento" e do 
"Encontro de Duas Culturas", aqueles lutam 
ainda - meio milênio depois - para reencon-

trar sua própria identidade. 
Quando Cristóvão Colombo "encontrou" terras que a 

Europa desconhecia, a Espanha era uma região devasta
da pelas guerras contra a invasão árabe, Paris era uma 
aldeia enorme e miserável e, em geral, a branca e avan
çada Europa era pobre e castigada pela peste. Nessa roes-
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ma época·, Tenochtitlán era um centro urbano de mais de 
meio milhão de pessoas, sob vários aspectos muito mais 
organizada que sua versão atual, a Cidade do México. 

Porém, a memória européia parece "esquecer" que es
sas terras estavam povoadas há pelo menos seis mil anos. 
E nós, latino- americanos, continuamos a aprender no!'sa 
própria história bebendo de uma única fonte, a europeia. 

A propósito, o poeta e ensaísta Roberto Fernández Re
tamar conta - com a típica ironia cubana - que ele mes
mo, em 1955, "descobriu" Madri, Roma, Veneza, 
Florença, Nápoles e Atenas, mas ninguém se interessou 
por suas "descobertas" porque esses lugares estavam 
cheios de gente há muitos e muitos anos. 

Desde que se tornou evidente que a terra encontrada 
era algo diferente da Índia oriental procurada - segundo 
os livros - por Colombo, a Espanha insistiu na tese do 
"descobrimento", pois, como incipiente potência colonial, 
sabia que quem "descobre", é dono do objeto descoberto, 
oficializa a posse. Descobrir uma nova terra era garantir 
para si as riquezas que dele se pudesse extrair. Como a 
História o demonstrou, o caso da América iria justificar, 
de sobra, essa cobiça. 

Em nome de Deus - Uma próspera sociedade. Des
sa forma se poderia definir o teor das relações que man
tinham Espanha e Portugal com a Santa Sé, em que 
cada um se apoiava na legitimidade do outro para re
forçar a sua própria. 

Assim, a bula Romanus pontifex, assinada pelo papa 
Nicolau V já em 1454 - portanto, quase quatro décadas 
antes do "descobrimento" da América - deixaria explíci
tos os poderes e atribuições da Coroa portuguesa sobre as 
terras descobertas no que atualmente é África. Poderes 
que incluía fazer escravos entre os habitantes desses do
mínios. 

Da mesma forma, a bula Inter coetera, de Alexandre 
VI (1493), conferia expli
citamente "a Castilha 
( ... ) poder, autoridade e 
jurisdição plena, livre e 
onímoda" sobre as ter
ras americanas. Em tro
ca do reconhecimento 
divino, os reis espanhóis 
se comprometiam a con
verter à fé cristã os po
vos submetidos durante 
o processo colonizador. 
Ou seja, a fé cristã e a 
expansão da Conquista 
eram duas faces da mes
ma moeda. 

No entanto, os índios 
- massacrados e escravi
zados - -não eram consi
derados seres humanos, e 
a própria igreja demorou 
a se convencer do contrá
rio. Só em 1537, o papa 
reconheceu que os índios 
eram dotados de alma e 

razão. Afinal, dizer que os 
índios não tinham alma era 
um contra-senso, se o que 
justificava a Conquista era 
levar a Palavra Sagrada aos 
confins do mundo. 

Quase 400 anos depois, 
a meados do século XIX, 
dois papas levaram à frente 
o processo de canonização 
de Cristóvão Colombo, pas
so prévio à sua santificação. 
O principal argumento 
para a canonização de Co
lombo era que tinha aberto 

Frei Bartolomé de /as casas um campo quase infinito 
para a expansão da religião 
católica, algo assim como 

multiplicar por dois o rebanho disponível. Mas um argu-
mento tão sólido veio abaixo diante de outro bem mais ter
restre: Colombo tinha vivido em concubinato. 

Culturas reduzidas a cinzas -A religião que che
gou a estas terras com os conquistadores cumpriu os 
500 anos como a única com caráter oficial em muitos 
Estados latino-americanos atuais. Todas as religiões 
criadas e respeitadas pelas civilizações pré-colombia
nas foram relegadas ao esquecimento, reprimidas por 
inquisidores, tiveram seus sacerdotes mortos e seus 
templos, saqueados. De muitas religiões, pouco ou 
nada sabemos, pois seus códices foram queimados em 
praça pública por furibundos sacerdotes católicos, 
como frei Diego de Landa, que em 1562 reduziu a cin
zas os manuscritos maias. 

A presença do papa João Paulo II em Santo Domin
go, durante as comemorações oficiais pelo "descobri

mento", promete 
reacender a polêmica. A 
opinião generalizada é 
que a igreja católica acu
mulou mais culpas do 
que méritos durante sua 
participação na Con
quista. Muitos são os li
vros e testemunhos que 
resgatam a figura dopa
dre Bartolomé de las Ca
sas ou de Bernadino de 
Sahagún, dois cristão 
que denunciaram as 
atrocidade cometidas 
em nome de Deus. Mas 
se deve constatar que -
séculos depois - suas vo
zes continuam sendo ex
ceções e não a regra 
dentro da visão católica 
da Conquista. 

É discutível, portan
to, o argumento que 
aponta como o pecado 
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original da colonização 
na América o fato da 
"força da Conquista" 
ter sido maior que a 
"força do Evangelho", 
pois não teria havido 
conversão sem as espa
das para submeter os 
povos autóctones. 

Mas mesmo que a 
conversão tivesse sido 
pacífica, se deveria ter 
respeitado as crenças e 
instituições religiosas 
dos habitantes locais. 
Este é o ponto onde a 
autocrítica da igreja 
nunca chegou, e por 
isso continua reconhecendo os "aspecto po itivo 'de sua 
atuação. 

Obviamente, exigir uma postura de re peito por cul
turas diferentes era pedir demais de um semianalfabeto 
criador de porcos como Pizarro, inve tido como conquis
tador pela memória oficial. Como as estátuas de Pizarro 
já estão mesmo erguidas, seria bom deixá-las aonde es
tão, como representação e exemplo de um passado que, 
sob nenhum pretexto, dE;ve voltar a se repetir. 

A outra visão - ''Pinto há três mil anos", afirmou 
o pintor equatoriano Oswaldo Guayasamín. A princí
pio, não faltou quem dissesse que o reconhecimento 
universal de que é um dos maiores artistas plásticos vi
vos tinha afetado o seu equilíbrio psíquico. Mas basta 
mergulhar, ainda que seja por alguns minutos, em 

Um monumento diferente 

Sem grandes alardes, nem espaço na imprensa,já está 
tudo pronto para a inauguração, em 1992, de um monu
mento do artista plástico equatoriano Oswaldo Guaya
samín dedicado às "Vítimas da invasão européia de 
1492". 

Porém, o lugar da obra não será o México, nem San
to Domingo ou Cusco, no Peru, mas a Vila de Porto 
Real, em Cádiz, Espanha, no mesmo centro geográfico 
dos principais atos oficiais. 

A inauguração do monumento em solo europeu se com
plementará com um foro popular entre os dias 9 e 12 de 
outubro, qu~ será promovido pelos grupos que organizam 
as campanhas "500 anos de agressão, 500 anos de resis
tência, pela emancipação dos povos", ''Emancipação e 
identidade da América Latina 1492-1992" - todos eles 
contrários às celebrações oficiais pelo Descobrimento. 

O conjunto arquitetônico será realizado gratuitamen
te por Guayasamín e financiado mediante contribuição 
popular em países europeus. 

qualquer de suas obras, 
para perceber que sua 
afirmação é uma verda
de irrefutável. 

Se a arte de Guaya
samín é continuidade e 
expressão da melhor 
arte pré-colombiana, 
também o é uma vasilha 
de barro feita por um 
anônimo indígena no in
terior da Guatemala ou 
uma cuia de chimarrão 
finamente trabalhada 
por camponeses do alti
plano, no Peru. A fonte, 
em ambos os casos, é a 
mesma: a cultura indí

gena, viva e palpitante, apesar do genocídio. 
A luta dos indígenas latino-americanos pelo seu re

conhecimento como unidades culturais diferenciadas
cada uma com sua cultura, sua religião, sua língua e 
sua arte-, tem um alcance que vai muito além de 1992. 
Sua firme oposição aos festejos e comemorcu;ões da che
gada de Colombo não é um mero oportunismo: é parte 
integrante de uma visão da História na qual tais fes
tejos não passam de novos items de uma longa lista de 
infâmias. 

Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, afir
mou que comemorará o fato de que "milhões de índios te
nham sobrevivido aos 500 anos de colonização". Segundo 
estudos recentes, há na América Latina 15 milhões de ín
dios vivendo em extrema miséria, situação que geralmen
te é agravada pela repressão política. 

Roberto Pedraza Martínez, membro da etnia otomi e 
presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parla
mento Indígena da América, disse que é ''inadmissível a 
comemoração de um descobrimento arbitrário, que só 
trouxe miséria aos conquistados". 

É esse sentimento que alimenta a unidade indígena. 
Uma prova disso é a coerência com que se organizam e 
agem diante dos programados festejos p,i.ra o Quinto Cen
tenário. Reunidos em Bogotá, Colômbia, em agosto de 
1989, organizações indígenas e camponesas da América 
Latina lançaram a Campanha "Autodescobrimento da 
Nossa América". 

Esta idéia foi a base de outra campanha, lançada nes
se mesmo país dois meses mais tarde. Trinta organiza
ções, representando 1 7 países da região, lançaram a 
"Campanha de 500 anos de Resistência Indígena e Popu
lar". A campanha se propõe a fazer ouvir a voz dos cam
poneses e indígenas contra as comemorações organizadas 
para festejar a chegada de Colombo a este continente. 

Entre outros conceitos, o documento final defende que 
"para perpetuar e legitimar o despojo de nossos povos, as 
classes dominantes têm escrito uma história oficial que 
procura colocar um manto de esquecimento sobre o geno
cídio e o saque de que fomos vítimas". Afirma também que 
"se continua desconhecendo a reivindicação histórica dos 
povos indígenas à autodeterminação". 

É a primeira vez que organizações indígenas e ru-
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rais latino-americanas integram um movimento que 
coordena esforços comuns, com o declarado objetivo de es
tabelecer as bases para um futuro alternativo das nações 
indígenas latino-americanas através de atividades de ca
ráter étnico, político, social e econômico. 

Comemoração alternativa - Na República Domi
nicana - onde se realizarão os a tos oficiais de 1992 - a se
ção local da Campanha de -500 anos de Resistência 
Indígena e Popular se 
opõe radicalmente ao 
monumento conhecido 
como Farol de Colombo. 
Este monumento - uma 
cruz enorme, no interior 
do qual estão os restos 
mortais do navegador -
foi proposto pelo histo
riador dominicano Anto
nio Belmonte y Tejada 
em 1852, e seu atual de
senho foi aprovado por 
concurso durante a dita
dura de Rafael Leónidas 
Trujillo, em 1946. As 
obras começaram naque
le ano, mas até hoje não 
foram concluídas. 

Segundo o atual pre
sidente dominicano, 
Joaquín Balaguer, o Fa
rol de Colombo será 
uma permanente fonte 
de receita para o turismo, enquanto os indígenas afir
mam que será motivo de vergonha permanente. "Colom
bo não merece uma estátua. Colombo merece que sua 
memória seja encerrada nos calabouços da História", opi
nou Darío Solano, porta-voz da Campanha na República 
Dominicana. 

Nessa parte do planeta - que se acredita ter sido o 
ponto de desembarque original de Calombo na América 
-se reunirão representantes da maioria das nações indí
genas da América Latina. Eles pretendem coincidir na 
mesma época com os representantes da Europa, para rea-

lizar um ato de protesto pelas comemorações oficiais e rei
vindicar respeito à memória indígena latino-americana. 

A reunião - que já é chamada de "Comemoração Al
ternativa" - será uma boa oportunidade para conhecer o 
pensamento unitário dos povos indígenas latino-ameri
canos, descendentes diretos daqueles assustados índios 
massacrados pelos conquistadores. 

Para os brancos, mestiços, negros e índios desse con
tinente, o Quinto Centenário é uma oportunidade para 

mergulharmos em bus
ca de nossa memória an
cestral, a fim de resga
tar as páginas perdidas 
dos nossos livros de his
tória, para assumir nos
sa identidade mestiça e 
deixar de nos mirar no 
espelho - ou seria uma 
miragem? - da civiliza
ção branca européia. 

O dever da Euro
pa - A chegada de Co
lombo a estas terras do 
que hoje chamamos 
América marcou o iní
cio da etápa de acumu
lação primitiva de tipo 
capitalista na Europa, 
desencadeando um 
processo de exploração 
de nossas riquezas que 
continua até hoje. 

A incomensurável sangria de ouro e prata do ventre 
deste novo ângulo do mapa -somado ao sacrificio de mi
lhões de índios e à caça de mão-de-obra escrava na África 
- criaria algumas das condições fundamentais para que 
a Europa pobre e castigada pelas doenças se transformas
se no rico continente que é hoje. 

A Espanha precisava, portanto, da tese do "Desco
brimento" - que ao mesmo tempo a tornaria responsá
vel por levar adiante a "tarefa civilizadora" de 
enquadrar os "selvagens" à cultura ocidental-para su
perar a experiência de oito séculos de dominação árabe 
e lançar as bases de sua reconstrução como nação reu
nificada e independente. 

Para nós, latino-americanos, de nada serve pensar 
como estaríamos hoje se Colombo não tivesse chegado 
nunca, ou se tivesse vindo com ânimos menos beligeran
tes. O fato concreto é que a América é resultado de quatro 
séculos de colonialismo e saque por parte da Europa. "Co
memorar" os 500 anos de chegada das três caravelas é 
mais que render tributo ao aventureirismo da Conquista: 
é reivindicá-la, recçmhecer seus frutos como bons e justi
ficar um novo período de colonização. 

Assim, em homenagem à vergonha, a posição da 
Europa diante de uma da.ta como o 12 de Outubro 
não devia ser de inauguração de estátuas a Colombo 
e Pizarro, mas de reconhecer as causas de nosso sub
desenvolvimento e de lançar as bases para relações 
igualitárias e baseadas no respeito. • 
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O resgate da 
civilização perdida 

A civilização ocidental transformou a lei natural dos "opostos 
complementares" em um antagonismo que levou à sociedade de 

classes, conquistadora e predatória 
FOTOS CIRIC 

"Nossa arte é chamada artesanato, nossa língua, dialeto e nossa cultura, folclore" 

Salvador Palomino Flores* 

E
m todos os rincões do mundo em 
que se implantou o sistema deva
lores do Ocidente sobre povos de 

outras culturas, a mudança foi imposta 
e consolidada por mecanismos de domí
nio e opressão. No continente america
no, este processo foi particularmente 
prolongado, já que tem se manifestado 
através de atentados ideológicos-cultu
rais contra nossos povos por cerca de 
500 anos. 

O colonialismo afetou profunda
mente nosso espírito e nosso modo de 
ser. Transformou a maioria de nossos 
irmãos em seres marginais, sem identi
dade , esquecidos de suas raízes e com 
vergonha de si próprios, sonhando em 
ser "brancos" ou, pelo menos, em fazer 
parte das formas de pensamento de tipo 
ocidental. 

Como consequência de nossa condi
ção de povos submetidos, nosso univer-

36 

so sócio-cultural ficou soterrado devido 
às teorias e conceitos de especialistas 
que interpretaram mal nossos sistemas 
de valores. Uns fazem por preconceito, 
outros por não entender o que lhe é es
tranho. E outros ainda por aplicar a 
"decodificação inteligente" de nossa 
cultura, segundo os princípios da cultu
ra opressora. 

A maior parte dos tratados sobre re
ligião indígena, por exemplo, são só re
criações da teologia cristã sobre uma 
cosmovisão diferente, ou consistem em 
uma tentativa de apresentar uma mes
tiçagem cultural onde, na verdade, se 
chocam duas civilizações antagônicas e 
irreconciliáveis. 

O que não de pode negar é a sobre
vivência de ambas as religiões, mas em 
uma relação desigual: a religião cristã 
em posição dominante e as religiões in
dígenas em situação de dominadas . 
Este conflito se manifestou através de 
mecanismos de opressão que têm sido 
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sempre o pão nosso de cada dia: no pas
sado, a destruição de templos, a perse
guição e assassina tos de sacerdotes, as 
proibições de rituais antigos, a queima 
de objetos sagrados. 

Hoje, os atos violentos da época co
lonial têm dado lugar a procedimentos 
mais sutis e enganosos. Por exemplo, 
em muitos países da América, só a reli
gião católica tem caráter oficial. E está 
proibido o uso de elementos de cultos 
sagrados, como a folha de coca e o peyo
te1, identificados como "substâncias 
narcóticas". 

A cosmovisão quéchua - Nós, os 
índios quéchuas , somos sumamente re
ligiosos e embora as palavras "religião" 
e "Deus" não existam em nossa língua, 
com elas indicamos em espanhol nossa 
relação com os seres divinos, que são as 
forças da natureza sacralizadas. 

Na grande família harmoniosamen
te organizada que é o cosmos, o tayta 
inti (o sol) é nosso pai. e a mama killa (a 
lua) é nossa mãe. Assim nos ensina urna 
antiga canção que diz: "O sol é meu pai, 
a lua é minha mãe e as estrelas são 
meus irmãozinhos". 

Para a cosmovisão quéchua "a uni
dade é o par e não o indivíduo". Acredi
ta mos que toda a relação dual, 
horizontal e complementar sempre 
gera organizações coletivas e comunitá
rias. Desta concepção deriva a institui
ção indígena que corresponde à palavra 
"reciprocidade" e que em suas diversas 
formas chamamos ayni, minka, mita, 
challay, saminchay. Todas estas são 
manifestações do tinku, que se poderia 
traduzir como "dialética da comple
mentariedade dos opostos". 

Para nós, o tinku é a lei prin~ipal 
que rege o cosmos e lhe dá uma organi-
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zação harmônica. Esta concepção é 
com um em todas as culturas indíge
nas, que se concebem como "micro
cosmos" dentro do "macrocosmos". 
O conhecimento desta lei primor
dial é o eixo do nosso pensamento. 
Os princípios do tinku aplicados à 
organização dos povos resultam em 
formas sociais que só podem ser co
letivas e comunitárias. 

Ao contrário, o sistema ociden
tal transformou a lei dos "opostos 
complementares" na antagônica 
"luta de contrários". Desta concep
ção deriva a sociedade de classes, 
cujas elites são conquistadoras e 
opressoras, defendem o individua
lismo, o antropocentrismo e o 
idealismo. Palomino Flores: "Aspiramos à autonomia " 

Resistência cultural - Vejamos 
agora dois exemplos concretos de apli
cação do tinku. Se eu começo hoje a 
construir minha casa, minha família, 
meus amigos e todos os membros da co
munidade me ajudarão, não só com a 
força do trabalho como também com fer
ramentas, materiais e até com música, 
dança e canto. Passado algum tempo, 
ajudarei da mesma forma, num ato de 
reciprocidade entre indivíduos e famí
lias que chamamos ayni . 

A não-retribuição de ajuda com atos 
recíprocos gera desigualdades e acumu
lação de benefícios em um só sentido . 
Esta é a prática de sociedades classis
tas e economicamente exploradoras . Os 
índios nunca deixariam de praticar o 
ayni, a não ser à força, e é exatamente 
assim que se impõe o modelo ocidental 

sobre os povos autóctones da América . 
Por sua vez, a mita é o trabalho re

cíproco das nações para o Tahuantin
suyo, o grande Estado confederado inca, 
plurinacional , pluricultural, multilín
gue, coletivista e comunitário, que se 
formou na etapa pré-colombiana e teve 
seu centro em Cusco. A grande rede de 
caminhos e estradas que cortava quase 
todo os Andes, os milhares de templos 
e fortalezas , a agricultura em sua má
xima expressão com sua infinidade de 
terraços artificiais , canais e aquedutos , 
foram as obras de povos que se identifi
caram com o Tahuantinsuyo e suas for
mas de organização e participação. 

O esmagamento das culturas indí
genas, a perseguição a suas religiões e 
a destruição das formas de organização 
social e econômica, são as constantes 

destes ci n co s éculos. A era fo i 
inaugurada pelos conquis tadores ; 
prosseguida pelos governos do pe
ríodo colonial e continuada pelos 
criollos2 atuais. 

Um exemplo claro da continui
dade deste processo s e sen te no 
sistema educativo. No P eru , fo r
mado por 67 etnias e línguas dife
rentes, se impõe qua s e 
compulsivamente um só programa 
de ensino de inspiração ocidental. E 
ignora-se que existem também for
mas de pedagogia indígena com as 
quais se educaram nossos povos 
desde tempos imemoriais. 

Autonom ia e au tog estão -
De um lado a outro da América, a 
história se repete: nossa arte só é 

conhecida como "artesanato", nossas 
línguas como "dialetos" e nossas ex
pressões culturais como "folclore". 

Apesar de tão prolongada e profun
da estapa de opressão, não só sobrevi
vemos como existimos e nos projetamos 
para o futuro. Porque aos meca nismos 
de opressão e destruição exercidos no 
Ocidente, nossos povos respondem com 
mecani!!mos de defesa, principalmente 
cultural, que constituem uma es tra té
gia vital para nossa exis tência. 

Além da resistência, trata-se de 
identificar e promover a recuperação de 
nossos valores. Por isso , os indígenas 
americanos coincidem em uma série de 
princípios que, em primeiro lugar, exi
gem o respeito e a promoção, por parte do 
Estado e das ins tituições, do pluralismo 
religioso, cultural, linguístico, ideológico, 

político e racial. 
Pedimos também o reconheci

mento jurídico dos direi tos indíge
n as e d e nossas formas de 
organização social. Neste sentido, 
a posse comunitária da terra é 
parte essencial de nossa cultura. 

E no plano político , aspira
mos à autonomia e à autogestão 
nos países em que const ituímos 
uma minoria , assim como alme
jamos à formação de governos 
com programas inspirados nos 
modelos indígenas , nos países 
em que somos maioria. • 

"Salvador Palomlno Flores (Peru) é antropólogo, 
catedrático de cutura andina e língua quéchua e 
foi ooordenador do Conselho Indígena da América 
do Sul (Cisa) 
'Peyote: planta aluclnógena encortrada no Méxi
co, utilizada em rituais indígenas 
'criollos: individuo de raça branca nascido nas 
colônias européias de além-mar 
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Os próximos 
cinco séculos 
As nações indígenas se organizam 
para repudiar os festejos do V 
Centenário, reivindicando uma 
representação legítima no governo 
de cada país do continente e 
·e,n foros internacionais 

Nicanor González* 

e orno resposta ao fato de ter ocorri
do a alguém a idéia de comemorar 
o Quinto Centenário da in asão 

espanhola de J\bya Yala (América) 1
, 

nós, habitantes originários deste conti
nente, estamos organizando uma sé
rie de manifestações e campanhas de 
repúdio a esses festejos e à atrocida
des cometidas pelos conquistadores. 

Nossos preparativos abrangem 
todo o continente e estão a cargo de or
ganizações como o' Comitê Intertribal-
500 Anos de Resistência", no Brasil; 
"Os 500 Anos de Resistência Indígena 
e Popular", na República Dominicana, 
e o "Autodescobrimento da Nossa Amé
rica", na Colõmbia . 

Estes atos nos levam à reflexão e à 
busca de formas de luta que permitam 
a nossos povos alcançar a autonomia. 

ão basta debater o que aconteceu 
com a chegada a nossas terras dos 
estrangeiros brancos. Este é o mo
mento propício para enfocar os pró
ximos 500 anos. O que aprendemos 
dos cinco séculos passados? O que 
queremos conseguir nos próximos 
cinco séculos? 

ossos antepassados, apesar dos 
abusos e imposições, resistir?..., de dife
rentes formas à colonização e à acultu
ração. Eles não se dobraram diante do 
autoritarismo e do individualismo. Não 
puderam nos desarraigar e ainda hoje 
praticamos nossas tradições e nos man
temos organizados através de traba
lhos comunitários. 

São muitas as nacionalidades indí
genas que sobreviveram a estes cinco 
séculos. E assim como temos resistido ao 
colonialismo, temos aprendido da cultu
ra ocidental, à qual respeitamos como 

tal. No entanto, não 
nos respeitam 
como cidadãos, 
não reconhecem 
nossas normas de 
associação, nem ad
mitem que nossas 
nacionalidades se 
autogovernem. Por 
isso, pergunta
mos: aprenderão a 
respeitar e conhe
cer nossas nacio
nalidades nos 
próximos cinco 
séculos? 

Colonialismo interno -Nos últi
mos anos surgiram no cenário interna
cional numerosas instituições e 
organizações governamentais e não
governamentais com o objetivo de arre
cadar fundos para projetos culturais, 
ecológicos e de desenvolvimento, em 
nome dos povos indígenas. 

Nessas organizações, as repre
sentações dos povos autóctones não 
participam do planejamento, elabora
ção e tomada de. decisões. Todos os di
rigentes são profissionais não-nativos e 
só utilizam os porta-vozes dos povos in
dígenas como informantes chaves para 
os projetos e interesses de suas insti
tuições. 

Para contrabalançar esses movi
mentos colonialistas internos nos paí
ses latino-americanos, as verdadeiras 
organizações indígenas têm criado 
suas próprias associações. Por exem
plo, a Organização Nacional Indígena 
da Colômbia (Onic), a Confederação 
Nacional de Indígenas do Equador (Co
naie), a Associação Interétnica para o 
Desenvolvimento da Selva Peruana 
(Aidesep), a Confederação Indígena do 
Oriente Boliviano (Cidob) e a União de 
Nações Indígenas do Brasil (UNI). 

Desde a Conquista temos sido ex
plorados, agredidos e marginalizados. 
Nossas culturas foram sacrificadas e 
obrigadas a se submeter à sociedade 
dominante, que pretende ignorar nos
sos genuínos direitos, ameaçando nos
so modo de vida e nossa integridade 
territorial. 
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Temos consciência de que estamos 
submersos em um sistema de Estados
nações. Diante dessa realidade, o pro
cesso de luta levou os distintos povos 
indígenas à luta por uma verdadeira 
autonomia. E hoje afirmamos que não 
poderá existir uma verda
deira integração enquanto 
não se respeitarem nos
sos valores culturais e 
não se reconhecerem a 
autodeterminação e a au
tonomia de nossas orga
nizações soc1a1s . 

dicamente n ossos t err itór ios, n ossas 
formas autóctonas de governo e n ossas 
leis tradicionais, incluída a utilização 
dos r ecursos naturais levando em conta 
nossos princípios culturais e normas 
tradicionais. E entendendo tudo isso 

meio natura l. A educaçã o dirigida aos 
indígenas dever á ser bilíngue e pluri
cultural. 

•!+ exigimos uma r epresentação ge
nuína de nossas com unida des ante os 
foros nacionais e in ternacionais, assim 

como perante as institui
ções governamentais. 
Ne sse contexto , as na
cionalidades indígenas 
apre s e ntarão estraté
gi as e pol íticas de utili
za ção dos recursos 
na turais e de conserva
ção do meio ambiente em 
seus ter r itórios diante 
d os org a ni s mos nacio
nais e internacionais . 

Imposição de ideolo
gias - Estes são direitos 
que nos correspondem e 
devem impor-se ao atual 
sistema, caracterizado 
pela imposição de ideo
logias e políticas cujo 
objetivo é a destrui
ção econômico -social 
das nacionalidades 
indígenas. As índias aimarás mantêm a tradição de levar o filho às costas . 

•:• exigimos das nações 
d a América o respeito e 
cumprimento da Declara
ção Universal das Nações 
Unida s sobre os Direitos 
do Homem, sem distinção 
alguma de sexo, crença, 
religião, idioma ou raça. Por isso , coincidindo 

com os 500 anos de resistência , nós, po
vos indígenas de Abya Yala defende
mos , com mais força que nunca , as 
seguintes r e ivindicações: 

•:• reje itamos toda postulação de su
perioridade e discriminação racial ou 
cultural. Exigimos a igualdade e nos 
esforçamos pa ra torná-la realidade. 

•:• reivindicamos que cada um dos 
governos do continente r econheçajuri-

como um direito natural, histórico e 
inalienável das nações indígenas. 

•:• exigimos que as leis aplicáveis às 
nacionalida des indígenas, de forma co
letiva ou individual, respondam a pro
pósitos de justiça e excluam todo o 
vestígio de discriminação. 

•:• os planos educativos voltad-os 
para as nacionalidades indígenas de
vem ser adequados a suas culturas e ao 

Indígenas bolivianos durante um almoço comunitário nos Andes 

•!• q ueremos que o repúdio à co
memoração dos 500 anos manifesta
do pelos povos ind ígenas se estenda 
a toda a comu nidade. 

•!• proclamamos o 11 de outubro de 
1492 como o último dia de liberdade 
e o 12 de outubro de 1992 como data 
universal da s nacionalidades indíge
nas , que têm se manifestado através de 
sua r esistência e luta permanente por 
seus direitos (Declaração do I Congres
so Indígena Latino-Amer icano de Re
curs os Naturais e Mei o Ambiente , 
Panamá, novembro de 1989). 

Para que essa s aspirações possam 
se concretiza r nos dispomos a estreitar 
r elações en t re as nacionalidades indí
genas , celebra ndo reuniões regionais 
que mantenham em contato as comuni
dades e seu; líderes. 

Nossos representantes legítimos 
unirão esforços para exigir o estabele
cimento de um novo regime de rela
ções com os Estados-nações, que 
consagre a vigência destas reivindi
ca ções a todas as nacionalidades indí
genas do continente. • 

'N icanor González pertence à nação indígena juna(Panamá), 
é arquiteto, consultor e atualmente é coordenador do 2° Co~ 
gresso Indígena lnteramericano sobre Recu-sos Naturais e 
Meio Ambiente, programado para a Bolívia em dezembro de 
1992 
1Abya Ya/a é a forma como nossos ancestrais designavam 
em língua kuna as terras e nossos povos antes dos europeus 
a chamarem de · América". Este termo tem sido adotado pela 
maioria das nacionalidades Indígenas do cortlnente 
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A justa medida 

Santiago de Cuba: palco de intensos debates sobre os rumos do país 

Os comunistas cubanos realizam 
seu N Congresso e introduzem reformas, 

dando ao país novas armas 
para enfrentar a crise 

Os 1.667 delegados participantes 
do IV Congresso do Partido Co
munista cubano trabalharam a 

portas fechadas por cinco dias, ao fim 
dos quais realizaram uma reunião his
tórica . Tinham alcançado um nível de 
discussão equilibrado e franco, avan
çando muito mais do que esperavam os 
pessimistas , e muito menos do desejado 
pelos partidários da total abertura po
lítica e econômica, segundo os modelos 
do Leste europeu. 

De fato, o Congresso marcou um mo
mento importante na vida política cu
ba na. Em primeiro lugar, porque 
reafirmou a opção socialista. Em segun
do lugar, porque implementou mudan
ças no aparelho do partido. Em terceiro, 
porque reiterou o estímulo aos investi
mentos estrangeiros e regularizou tra
balhos remunerados privados. 
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Finalmente, porque fortaleceu a posi
ção de jovens dirigentes dentro da es
trutura partidária. 

As inovações -Observadores polí
ticos e diplomáticos destacados em Ha
vana especulavam que uma das 
resoluções criaria a figura de um pri
meiro-ministro, numa tentativa de se
parar o Estado do governo. Mas o 
Congresso, em vez de solucionar a ques
tão criando uma nova - e cara - instân
cia, optou por reformular as já 
existentes , otimizando seu funciona
mento e liberando-as dos entraves bu
rocráticos. 

A principal dessas medidas foi reco
mendar à Assembléia Nacional do Po
der Popular (o Parlamento cubano), a 
adoção de eleições diretas para os car
gos de deputados provinciais e nacio-
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nais. Até agora, o voto era dire
to só para os membros da As
sembléia Municipal, que por 
sua vez elegiam os graus supe
riores a té chegar à Assembléia 
Nacional, órgão máximo. 

Segundo ficou decidido, a 
Assembléia Nacional continua
rá elegendo o presidente do 
Conselho de Estado, mas seus 
próprios deputados serão esco
lhidos pelo voto direto e secreto 
dos eleitores (em Cuba, qual
quer cidadão - membro ou não 
do PCC - pode se candidatar a 
cargos eletivos). 

Outra medida importante 
foi a supressão da Secretaria do 
Comitê Central , uma instância 
partidária criada com o objetivo 
de agilizar as resoluções ema
nadas do PCC, mas que na prá
tica substituía a própria 
Assembléia como entidade exe
cutiva. 

Também foram eliminados 
os cargos de membro suplente 
em todos os organismos do par
tido com a finalidade de reduzir 
o aparelho e simplificar a sua 
estrutura, tornando-o mais ope
racional. No Birô Político, fo
ram substituídos 14 dos 25 
membros, enquanto o Comitê 
Central renovou quase 120 de 
seus 225. quadros. 

Cristãos no partido -
Uma das medidas mais comen
tadas foi a decisão do Partido 
Comunista de aceitar em suas 

fileiras pessoas com crenças religiosas. 
O mito da perseguição religiosa em 
Cuba - que sobreviveu apesar de um 
best-seller como "Fidel e a religião", de 
Frei Betto - veio abaixo. Esta medida, 
aparentemente irrelevante, provocará 
mudanças nos estatutos partidários e 
até na Constituição da república. 

Foi o próprio Fidel Castro quem de
fendeu a admissão de religiosos na or
ganização política, embora vários 
congressistas tenham manifestado re
servas, por considerar que a iniciativa 
contradiz as bases ideológicas do parti
do. Jorge Enrique Mendoza, presidente 
da Comissão de História do PCC, disse, 
porém, que mais do que nunca "o Parti
do Comunista deve ser o Partido da Re
vol uçã o Cubana", numa alusão à 
necessidade de ampliar a base de repre-



sentação da organização. 
A decisão do PCC de aceitar como 

militantes pessoas com crenças religio
sas despertou expectativas entre gru
pos evangélicos e seguidores de 
religiões africanas. Porém, a alta hie
rarquia da igreja católica não demons
trou demasiado entusiasmo pela 
possibilidade de que seus fiéis se trans
formem em comunistas de carteirinha. 

A questão econômica - A crise 
econômica que afeta Cuba foi tema cen
tral do Congresso, embora para todos 
fosse claro que ela é produto, funda
mentalmente, das novas condições de 
intercâmbio comercial internacional e 
da nova estrutura de alianças. 

Um dos temas que mais pressões ge
rou - e criou expectativas - foi o resta
belecimento do Mercado Livre 
Camponês. Esta iniciativa foi imple
mentada no início da década de 80, e era 
extremamente simples na sua concep
ção: os 70 mil proprietários privados de 
terras poderiam deixar de vender ao 
Estado o excedente de sua produção 
para destiná-la à venda direta à popu
lação em feiras livres. 

Em pouco tempo, o Estado viu di
minuir drasticamente sua capacidade 
de oferta de produtos agrícolas, com a 
consequente alta dos preços. A espe
culação alcançou níveis nunça vistos 
em Cuba desde 1959, e muitos agri
cultores e intermediários se enrique
ceram enormemente, num passe de 
mágica. Em 1986, o Estado decidiu fe
char os mercados. 

Durante esse Congresso, o partido 
rejeitou a possibilidade de reabrir o 
Mercado Livre Camponês e reiterou o 
apoio ao Plano Alimentar Nacional, 
lançado há dois anos, que tem como ob
jetivo garantir os produtos básicos à po
pulação. Jornalistas europeus afirmam 
que o Plano Alimentar não deu resulta
dos até agora, mas diante de uma crise 
econômica como a cubana e'frente a um 
bloqueio como o movido pelos Estados 
Unidos contra a ilha, o fato de que não 
tenham morrido todos de fome é uma 
considerável vitória. 

Uma iniciativa inesperada, muito 
bem recebida pela população, foi a deci
são de regularizar o trabalho autônomo 
para algumas atividades . Eletricistas, 
mecânicos, costureiras e bombeiros, en
tre outros, poderão daqui para frente 
trabalhar por conta própria, após o seu 

Processo natural - Como a pró
pria realidade se encarregou de de
monstrar, não tinha fundamento a 
esperança de alguns de uma abertura 
política-econômica total e irrestrita. 
Em seus 25 anos de existência, o PCC 
deixou claro em mais de uma oportu
nidade que não adere facilmente a 
modismos. 

Os que esperavam que o Congresso 
fosse uma panacéia para os problemas 
econômicos também se enganaram. O 
evento não tinha condições de solucio
nar os problemas econômicos da ilha, 
gerados a partir de conjunturas políti
cas internacionais em permanente 
transformação, sobre as quais o PCC 
não pode atuar. Como assinalaram al
guns observadores, os que se queixam 

CUBA 

de que o Partido Comunista preen
che todos os espaços da sociedade, 
são os mesmos que cobram dele to
das as soluções. 

Segundo analistas políticos, a reu
nião alcançou um surpreendente grau 
de equilíbrio. Porém, o IV Congresso 
não deve ser visto como um ponto de 
partida, mas sim como o amadureci
mento de um processo natural. 

A redução do aparelho burocrático 
do Partido começou em fins de 1990, 
quando o número de funcionários da or
ganização foi reduzido em 25%. O reco
nhecimento dos trabalhadores 
autônomos é algo novo, mas se trata da 
regularização de uma realidade que 
existe de facto. A aceitação de pessoas 
com crenças religiosas dentro do par
tido pode ser considerada uma novi
dade, mas não se dirige unicamente 
aos cristãos católicos, um setor mino
ritário e conservador, mas a evangéli
cos e santeros, como são chamados os 
seguidores de religiões africanas, es
tas últimas enraizadas intimamente 
na essência cultural do povo cubano 
pela sua herança negra. 

Porém, a definição mais importante 
do IV Congresso do PCC foi a reafirma
ção de sua fé no socialismo como única 
via para superar o atraso e o subdesen
volvimento. 

O Congresso dotou Cuba de novas 
armas para enfrentar a crise e o isola
mento diplomático forçado pelos Esta
dos Unidos. Agora, a responsabilidade 
está em usar essas armas com a maior 
habilidade possível. • 

AldoGamboa 

expediente normal. A escassez de combustível afetou o sistema de transporte público na Ilha 
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A justiça social é o objetivo do projeto de desenvolvimento que está sendo elaborado pelos social-democratas latino-americanos 

Uma alternativa ao 
• neoliberal ismo 

Os partidos de 
orientação 
social-democrata do 
continente se 
propõem a elaborar 
um projeto que 
permita mudar os 
rumos das nossas 
sociedades com a 
meta de atingir a 
justiça social 

Um projeto social-democrata para a 
América Latina e o Caribe, que 
construá as bases para a transfor

mação econômica, social e política do 
continente e que represente uma alter
nativa ao neoliberalismo, é o que visa a 
Fundação Friedrich Ebert, do Partido 
Social-Democrata alemão, e o Cedal 
(Centro de Estudos Democráticos da 
América Latina) através de vários se
minários promovidos na sede deste úl-
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timo, em São José da Costa Rica . Três 
já se realizaram este ano, sobre os se
guintes temas: "O papel do Estado na 
América Latina", ''Novas formas de in
tegração para o desenvolvimento lati
no-americano" e "Desmilitarização na 
América Latina". Em 1992, está marca
do um quarto, dedicado ao problema da 
democratização das comunicações. 

Os seminários são realizados com a 
part icipação de delegados dos partidos 
progressistas da América Latina, na linha 
de pensamento da social-democracia. 

Novas formas de integração - Os 
liberais sacralizam o mercado; os comu
nistas tradicionais idolatram o Estado. 
Os social-democratas rejeitam as duas 
posições e querem que o Estado e mer
cado sejam postos a serviço do desen
volvimento econômico e social. Nem um 
nem outro são um fim em si mesmo, 
mas sim instrumentos para atender às 
demandas da sociedade. 

Esta foi uma das conclusões aprova
das no seminário sobre "Novas formas 
de integração para o desenvolvimento 
latino-americano", realizado entre os 
dias 9 e 13 de setembro último e no qual 
o PDT foi representado pelo jornalista 
José Maria Rabêlo, e o PT, pela profes
sora Nani Stuart, da secretaria inter-
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nacional daquele partido. 
A integração - concluiu o seminário 

- não ·pode ser apenas um espaço co
mercial ampliado, sob a égide do lucro 
e do mercado. Tem que buscar valores 
- políticos, sociais, culturais, etc. - que 
fazem a imensa riqueza das comunida
des humanas da América Latina e do 
Caribe. 

Além dos delegados de partidos, 
participaram do seminário personali
dades e especialistas de vários países, 
como os ex-presidentes da Costa Rica, 
Daniel Oduber Quirós e Luis Alberto 
Monge, e o representante da Fundação 
Friedrich Ebert, Michael Weichert. 

Uma pauta explosiva - Os assun
tos mais debatidos no seminário foram 
os seguintes: 

Doutrina Bush : o presidente dos 
Estados Unidos, ao lançar sua ''Inicia
tiva para as Américas", procura conso
lidar a posição norte-americana no 
mundo e abrir novos mercados para a 
economia de seu país, que atravessa 
neste momento grave crise interna e ex
terna. Os latino-americanos têm que 
avaliar os seus interesses diante dos 
termos daquela proposta. O melhor ca
minho para negociar com os EUA é o da 



integração regional e sub-regional, 
como o Mercosul, a fim de fortalecer 
nosso poder de barganha. 

Reformas do Estado: o Estado na 
América Latina, como de resto em todo 
o mundo, precisa ser reformado, mas 
esta reforma não pode servir de pretex
to pal'a a entrega pura e simples do pa
trimônio público a grupos particulares. 
A privatização não é uma questão ideo
lógica, que considere mau tudo o que 
pertença ao Estado e bom tudo o que 
seja privado. Ela deve ser feita ou não 
de acordo com os interesses de cada paí~ 
e não por imposições de fora. 

Blocos econômicos: o mundo cami
nha para a cristalização de quatro 
grandes grupos econômicos: o primeiro, 
liderado pelos Estados Unidos, com a 
possível participação de todos os países 
latino-americanos; o segundo, em tor
no da Comunidade Econômica Euro
péia; o terceiro, sob a liderança do 
Japão e reunindo as nações capitalis
tas do extremo asiático. O quarto, ain
da em seus primeiros passos, 
congregaria os países ex-comunistas. 
Poderia surgir também um quinto 
bloco composto pelas economias co
munistas que se mantêm, como a Chi
na, o Vietnã, a Coréia do Norte e Cuba 
e a incorporação de Hong Kong, um 
dos famosos "tigres asiáticos". 

Mercosul: os quatro países que for
mam a área do Mercosul têm um Produ
to Interno Bruto (PIB) de quase 500 
bilhões de dólares, uma população de 
aproximadamente 250 milhões de habi
tantes, uma indústria desenvolvida e 
uma forte agricultura. Sem confronta
ção direta com os Estados Unidos, o 
Mercosul pode, entretanto, representar 
uma barreira à dominação econômica 
do continente por aquele país e assegu
rar os interesses do Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai. Mesmo estreitan
do as relações comerciáis com os Esta
dos Unidos, não devemos fechar nossas 
portas a um intercâmbio permanente 
com os demais blocos econômicos. 

Formas de integração: todas as for
mas de integração regional e sub-regio
nal devem ser estimuladas, como o 
Mercado Comum Centro-Americano, o 
Pacto Andino, o Caricom (Mercado Co
mum do Caribe) e o Mercosul, além das 
instituições como o Sela (Sistema Eco-

AMÉRICA LA TINA 

A integração não pode ser apenas econômica, e sim política social e cultural 

O Cedal e a Friedrich Ebert 
A Fundação Friedrich Ebert pertence ao Partido Social-Democrata ale

n:1ão e desenvolve atividades culturais a nível nacional e internacional, prin
cipalmente no setor de formação de quadros. Tem representação em quase 
todos os países latino-americanos. 

O Cedal (Cent~o de ~st~dos Democráticos da América Latina) é patroci
nado pela Fundaçao Fr1edr1ch Ebert e pelo Partido Libertação Nacional da 
Cos~ Rica, tendo sido fundado em 1968 por iniciativa dos ex-presidentes cos
tarnquenhos José Figueres e Luiz Alberto Monge, e de outros líderes lati
n~-americanos ligados à social-democracia, como os ex-presidentes Rómulo 
B1ttencourt (Colômbia) e Juan Bosh (República Dominicana). 

O centro funciona nas instalações de um antigo hotel de montanha cons
tituído de 13 cabanas e uma área de 14 hectares, localizado a 25 quilô~etros 
de São José, 1:1~ região denominada "La Catalina". Tem capacidade para re
ceber 60 pa~tic1pante~, com todos os serviços de infra-estrutura, como aloja
mentos, cozmha, locais para estudo e conferências, centro de lazer e sistema 
de comunicação com o resto do país e com o exterior. Com 45 funcionários, 
seu orçamento anual é de 300 mil dólares. Falando a cadernos do terceiro 
mundo, o sr. Guillermo Villalobos Solé, coordenador do Departamento de 
Ed~cação do Centro, most~u a importância do Ceda} como ponto de agluti
naçao dos estudos e pesqwsas da social-democracia latino- americana. 

. "Por aqui passaram os mais importantes dirigentes dos partidos progres
sistas _de nosso continente, como Rómulo Bittencourt, Leonel Brizola, José 
Fra?c1sco Pena Gomes (República Dominicana), Alan·García (Peru), Rodrigo 
BorJa (Equador), entre outros. Muitos combatentes, que caíram lutando pela 
causa da democracia e pelos interesses de seus povos, estiveram abrigados 
no Ceda 1. Cito, entre outros, Alberto Fuentes Mohor, da Guatemala, e Hector 
Oquelí e Manuel Colón Arqueta, ambos de El Salvador, que foram assassi
nados". 

O Cedal realiza também outros cursos, principalmente no setor de for
mação de quadros sindicais e comunitários. 

1991 - terceiro mundo - nº 144 43 



AMÉRICA LA TINA 

nômico Latino-americano), o Parla
mento Latino- americano, etc. 

A posição dos EUA: embora sejam 
hoje a única superpotência militar, os 
Estados Unidos estão em franco proces
so de decadência econômica, social e 
cultural. 

Neoliberalismo: é a doutrina da 
transnacionalização capitalista. Os 
países ricos querem a abertura das eco
nomias em desenvolvimento, mas man
têm todo o tipo de protecionismo. Eles 
gastaram, em 1990, quase 30Q bilhões 
de dólares em forma de subsídios e isen
ções fiscais, para defender e estimular 
seus interesses econômicos. 

Relações Norte / Sul: ao extinguir-se 
uma das superpotências, a situação dos 
países do hemisfério sul se tornou mais 
complexa e vulnerável. É preciso bus
car novas alternativas que passam for
çosamente pela formação dos blocos 
regionais e sub-regionais. 

Os representantes da Argentina, México, Brasil e Uruguai 
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Perdas internacionais: a crise lati
no-americana resulta, em primeiro lu
gar, do processo de espoliação 
internacional sofrido pelos nossos paí
ses. Se não estancarmos a evasão de ri-

quezas, da qual a dívida externa é o 
componente mais importante, mas não o 
único, não conseguiremos implementar 
políticas verdadeiras de combate à infla
ção e de desenvolvimento. J .M.R • 

A América Latina e a integração 
"A integração deve ser obra dos próprios latino-ame

ricands e não um ditado dos Estados Unidos" (Luis Alber
to Monge, ex-presidente da Costa Rica e presidente do 
Cedal). 

''Em 1989, houve uma explosão popular espontânea, 
como nunca se conheceu. A crise venezuelana é fruto do 
neoliberalismo" (economista Horácio Zauala, da Vene
zuela). 

"A Frente Ampla do Uruguai deu apoio crítico ao Mer
cosul" (Eduardo de León, do Partido Socialista do Uru
guai). 

"Os comunistas transformaram o Estado em Deus, 
em fetiche. Para os liberais, o mercado é o Deus e fetiche. 
Nós, social-democratas, temos dito sempre que nem o 
mercado, nem o Estado são Deus ou fetiche. O Estado tem 
que atuar sobre o mercado. Estado e mercado devem ser 
instrumentos do desenvolvimento econômico e social" 
(Fernando Berrocal Sotto, ex-ministro de Planejamento 
da Costa Rica). 

"O Parlamento latino-americano, apesar de todas as 
dificuldades, será um fórum importante para a discussão 
dos problemas continentais. Não há atualmente um fó
rum apropriado, porque a Organização de Estados Ame
ricanos (OEA), como tal, se acabou". "O Estado-

empresário não é a panacéia, mas a intervenção estatal 
é fundamental para atender aos mais pobres" (Daniel 
Oduber Quiróz, ex-presidente da Costa Rica). 

''Na Iniciativa Bush não se menciona o fator trabalho, 
enquanto se insiste no levantamento de restrições ao mo
vimento de capital. Isto significa que não há disposição 
em levantar as restrições à imigração dos países em de
senvolvimento rumo às nações mais ricas" (prof. Arnaldo 
Bocco, da Universidade de Buenos Aires). 

''Não haverá democracia verdadeira no continente en
quanto não houver a democratização dos meios de comu
nicação. A televisão cria um mundo que se sobrepõe ou 
até mesmo se contrapõe à realidade social e cultural de 
nossos países" (jornalista José Maria Rabêlo, repre
sentante do PDT). 

"Ao caminhar para o acordo de livre comércio só fize
mos reconhecer uma realidade: 70% das relações comer
ciais do México já se realizam com os Estados Unidos" 
(.Amparo Canto, do PR/ -Partido Revolucionário Institu
cional, do México). 

"As organizações sindicais do Brasil, Argentina, Uru
guai e Paraguai têm de articular uma ação comum diante 
dos desafios do Mercosul" (professora Nani Stuart, do 
PT). 
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_________ AMÉRICA LATINA_· ----,. _____ NICARÁGUA 

A história se repete 
Antigos contras retomam as armas, 
levando o pânico às zonas rurais 
do norte nicaraguense 

A decisão de ex-rontras de retomar as 
ações armadas na Nicarágua faz 
com que o fantasma de uma déca

da de guerra projete novamente sua 
sombra nesse país centro-americano. 

Atuando especialmente na região 
norte do país desde abril passado, os ex
contras voltaram a suas antigas práti
cas de combate: ataque a cooperativas , 
incêndio de casas, matança de animais, 
assassinatos de civis. 

Os recontras, como já são conheci
dos, acusam o governo de Violeta Cha
morro de "aliança com os sandinistas", 
em uma referência à permanência do 
comandante Humberto Ortega à frente 
do exército nicaraguense. Por essa ra
zão, as cooperativas agrícolas criadas 
pelo governo sandinista durante a dé
cada de 80 são um dos alvos preferidos 
pelos recontras. 

zão que levou Violeta Chamorro ao go
verno) que decidiram servir de porta
vozes dos rebeldes. No entanto, tudo 
indica que a direção recontra não está 
tão sólida quanto parece. 

Cálculos dos serviços de inteligên
cia militar estimam em 600 o total dos 
rebeldes em armas, sendo que o número 
de "comandantes" é muito grande para 
um tropa tão pequena: Tigrillo, Charri
to, Bolíuar, Campeón, Bigote de Oro, Di
mas, Solín, Culebra e El Indomable 
são alguns dos nomes mais conhecidos, 

especiais para enfrentar os recontras. 
São os chamados recompas (campas é a 
denominação comum entre os militan
tes sandinistas). 

Sabe-se que pelo menos quatro 
grupos estão em atividade: Movimen
to Sandinista Pedro Altamirano, Dan
to 91 (provavelmente em homenagem 
ao comandante Germán Pomares, o 
"Danto", morto em 1979), Movimento 
de Ação Revolucionária e a Frente In
surrecional Revolucionária Armada. 
No norte do país, camponeses sandi
nistas formaram as Forças de Autode
fesa Armada. 

Por sua vez, o chefe do exército nica
raguense, Humberto Ortega, denun
ciou os provocadores e acrescentou que 
não sabia "quem os está financiando". O 
vice-presiderfte, Vi~gilio Godoy, respon
deu a estas declarações, desmentindo 
os rumores de que os recontras esta
riam recebendo financiamento e treina
mento de Israel. "Os recontras estão 
tentando aprofundar o processo demo
crático", acrescentou. 

Harry Shlaudeman, embaixador 

Outro argumento dos recontras é 
que o governo não mostrou avanços nas 
investigações pelos assassinatos do co
ronel Enrique Bermúdez - ex-coman
dante militar dos contras - e Francisco 
Cano Echeverría, interpretando assim 
que existe conivência com os sandinis
tas, supostos autores desses crimes. 

Humberto Ortega (esq.), um alvo dos recontras dirigidos pelo "lndomable" (dir.) 

As condições - Segundo fontes do 
governo de Violeta Chamorro, os reqon
tras possuem uma lista com sete condi
ções para depor a:s armas: 1) renúncia 
do chefe da Casa Civil; 2) renúncia do 
comandante Humberto Ortega; 3) ga
rantias de segurança pessoal para os re
contras; 4) terras para os que 
depuserem as armas; 5) eleição de no
vas autoridades civis; 6) desmantela
mento do exército e da polícia, e 7) 
libertação de todos os ex-contras presos 
por delitos comuns. 

Os recontras já têm, inclusive, uma 
bancada própria no Congresso Nacio
nal, composta por sete deputados da 
União Nacional Opositora (UNO, coali-

sendo o último o mais importante. Fontes 
sandinistas indicam que TigriUo e Bigote 
de Oro mantêm alguma distãncia de El 
Indomable, na disputa pelo poder. 

El Indomable, cujo verdadeiro nome 
é Juan Angel Morán Flores, de 46 anos, 
já anunciou que estaria disposto a re
nunciar às ações armadas se o governo 
garantisse um julgamento ''.justo" no 
processo em que é acusado do assassi
nato do capitão do exército sandinista 
José Luis Meza e sua secretária, em 
maio deste ano. 

A resposta-Diante do agravamen
to das tensões nas zonas rurais do norte 
da Nicarágua, vários militares sandi
nistas anunciaram sua passagem à 
clandestinidade e a formação de tropas 
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dos Estados Unidos na Nicarágua, 
afirmou que seu país "está contra a 
violência". Segundo ele, "os Estados 
Unidos contribuíram com sua ajuda e 
seus recursos para manter a paz" na 
Nicarágua. 

Ao falar da "ajuda" e dos "recursos" 
para a pacificação, o embaixador estava 
fazendo referência - talvez inconscien
temente - a um dos problemas mais 
graves da Nicarâgua: a existência de 
pelo menos 100 mil armas fora de qual
quer controle. A origem dessas armas 
é conhecida por todos: é a "ajuda" que 
os Estados Unidos mandaram aos 
contras durante uma década para "pa
cificar" a Nicarágua. • 

(A.G.) 
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CHIPRE ___________ _ EUROPA __________ _ 

Dois pesos, 
duas medidas 

Os Estados Unidos 
sacrificam 
a soberania 
de Chipre para 
agradecer o apoio 
do governo turco 
na guerra 
contra o Iraque 

Edouard Bailby 

A 
guerra contra o Iraque e os acon
tecimentos na União Soviética 
deixaram no esquecimento o gra

ve problema de Chipre. No entanto, 
esta pequena ilha de 9.251km2 e 
700.000 habitantes, no Mediterrâneo 
oriental, terá brevemente seu futuro 
decidido pelos Estados Unidos, de co
nivência com a Turquia, sem que a 
opinião pública internacional tenha 
realmente conhecimento de mais um 
atentado contra os legítimos direitos 
de um Estado independente, situado 
numa zona estratégica de primeira 
importância entre a Europa e Oriente 
Médio. 

Colonizada pelos britânicos a partir 
de 1878, a ilha de Chipre conquistou a 
sua independência em agosto de 1960 e 
teve como presidente, durante 14 anos, 
o arcebispo Vaneziz Makarios, da igreja 
ortodoxa, um dos mais dinâmicos líde
res do Movimento dos Não-Alinhados. 
Foi derrubado, em 15 de julho de 1974, 
por um golpe de estado, fomentado pe
los coronéis gregos, então no poder, que 
eram hostis à sua política progressista. 

O novo chefe de estado, Nikos 
Sampson, imposto pelo governo direi
tista de Atenas, defendia a incorpora
ção de Chipre à Grécia. Cinco dias mais 

dade para invadir a ilha com uma força 
expedicionária de 50.000 homens, a 
pretexto de defender os direitos da mi
noria turca (25% da população). Em 
quatro semanas, ocuparam 37% do ter
ri tório da ilha. Saldo dos combates: 
quatro mil mortos, 1.619 desaparecidos 
e mais de 160.000 refugiados. 

Em novembro de 1983, encorajado 
pela passi idade dos Estados Unidos, o 
go erno de Ankara criou a República 
Turca do arte de Chipre (RTNC) cuja 
superfície abrange 3.355km com 
165.000 habitantes. Até hoje, com exce
ção da própria Turquia, nenhum Esta
do-membro das ações Unidas 
reconheceu a república fantoche do Me
diterrâneo. Mas o fato é que ela existe. 

Dois pesos, duas medidas - Ao 
contrário do que aconteceu com o Ira
que, após a invasão do Kuait em agosto 
de 1990, as resoluções aprovadas pelas 
Nações Unidas contra a ocupação ilegal 
da parte setentrional de Chipre pelo 
exército turco não tiveram o menor efei-

tarde, a Turquia aproveitou a oportuni- Makarios, primeiro presidente de Chipre 
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to. A primeira delas foi a Resolução 353, 
adotada no mesmo dia do desembarque 
das tropas turcas. Dizia: "O Conselho de 
Segurança pede a todos os Estados que 
respeitem a soberania, a independência e 
a integridade territorial de Chipre; exige 
que seja posto um fim imediato a toda in
tervenção militar estrangeira na Repú
blica de Chipre; pede a retirada sem 
tardar de todos os militares estrangeiros 
que se encontram naquele país fora de 
qualquer acordo internacional". 

Dois dias depois da proclamação da 
RTNC, em 15 de novembro de 1983, o 
Conselho de Segurança da ONU afir
mou, em sua Resolução 541, que ames
ma era ilegal. Durante oito meses, os 
Estados Unidos chegaram a proibir a 
venda de armas norte-americanas à 
Turquia. Mas foi um embargo pura
mente formal, uma vez que a Turquia, 
país-membro da Otan, era para o Pen
tágono mais importante do que a Grécia 
(também membro da organização mili
tar) nos seus planos estratégicos em re
lação à União Soviética. 

Sabe-se que durante a guerra con
tra o Iraque, o governo de Ankara deu 
um apoio decisivo aos Estados Unidos e 
a seus aliados , oferecendo bases aéreas, 
facilidades de transportes, colaboração 
militar de toda espécie e direitos provi
sórios de permanência às tropas ociden
tais em certas áreas do país, com vistas 
a prestar socorro aos milhares de refu
giados curdos procedentes do Iraque. 

É evidente que a Turquia, tal como 
os países árabes, entre os quais a Ará
bia Saudita e o Egito - que não vacila
ram em apoiar sem a menor reserva a 
posição norte-americana - esperava al
guma recompensa pelos serviços pres
tados. E é o que está' acontecendo. Foi 
assim que, em abril passado, RaufDenk
tash, o chamado presidente da República 
Turca do Norte de Chipre, teve a satisfa
ção de ser recebido por James Baker, se
cretário de Estado norte-americano. 

Christophe Chiclet, no periódico Le 
Mo11de Diplomatique, comentou com 
razão que era essa a primeira vez que o 
líder turco-cipriota era recebido nos Es
tados Unidos por uma personalidade de 
tamanha importância. O porta-voz do 
Departamento de Estado declarou, de
pois do encontro, que seu país não reco
nhecia a RTNC. Mas a verdade é que 
Washington não tem ~anifestado a 
mesma energia contra a ocupação da 
parte sententrional de Chipre pelas tro
pas turcas que usou quando o Kuait foi 



____________ EUROPA, ___________ CHIPRE 

Mar Mediterrâneo 

REPÚBLICA DO CHIPRE 

Área: 9.251 k11i2 

.···· ········• ·· . 
Levkosia! . 
(Nicósia)" 

grega (75%) e a deo,·igem turca (25%) 

Religião: ortodoxa grega e muçulmana 

Idiomas: grego e turco 

parte do território nacional, apesar da 
oposição da comunidade internacional. 

Segundo tudo indica, o Conselho de 
Segurança, pressionado pelos norte
americanos, estaria prestes a adotar 
uma nova resolução, contrária às ante
riores, dando à futura federação bico
munitária e bizona! direitos idênticos 
aos greco-cipriotas (75% por cento da 
população) e aos turco-cipriotas (25%). 
A presidência da República seria ocu
pada alternativamente pelo repre
sentante de uma das duas comunidades 
da ilha. 

População: 690.000 habitantes 

Capital: Nic/Jsia (163.700 habitantes) 

Outras cidades: Limassol e l.nmam 

O govemo: Jo,gos Bassiliou, eleito presidente 
em 1988 

Festa Nacioual: 1' de agosto (independência, 1960) 

(o Estado Federado Turco de Chipre só é 
reconhecido /,ela Turquia) 

Por outro lado, os turco-cipriotas te
riam 30% das cadeiras na Câmara dos 
Deputados e 50% no Senado. Em ter
mos mais simples, a República de 
Chipre seria transformada numa fe
deração, constituída de duas zonas 
distintas que teriam de fato os mes
mos poderes. Sendo assim, a Tur
quia sairia vi to rios a da agressão 
de 1974, com o apoio decidido de 
Washington. 

Isso seria um exemplo concreto da 
Nova Ordem Internacional idealizada 
pelos Estados Unidos, em função dos 
seus interesses. O Iraque pagou caríssi
mo pela invasão do Kuait, que foi con
trária a todas as leis internacionais. 
Mas a Turquia acabará sendo recom
pensada pela invasão de Chipre. Por 
que essa política "moderna" de dois pe
sos, duas medidas? • 

O povo: dividido políl ica, religiosa e 
cultura/111e11le entre a comumdade de origem 

invadido pelo exército iraquiano. Por 
que será? Afinal de contas, em am
bos os casos, trata-se dos direitos 
dos povos ... 

A "Linha Átila" - Desde 1974, a 
ilha de Chipre está dividida pela cha-

mada "Linha Átila", que corta seu ter
ritório desde Merfu, na costa noroeste, 
até Famagusta, no litoral nordeste, 
atravessando a capital, Nicósia, de 
150.000 habitantes. É uma situação to
talmente anormal, que deixa em mãos 
de uma potência estrangeira uma 

Incerteza sobre 
a conferência 

T urgut Ozal, presidente 
da Turquia, propôs - com o 
apoio dos Estados Unidos -
a convocação de uma confe
rência quatripartite entre 
Grécia, Turquia e as comu
nidades greco-cipriota e 
turco-cipriota para discutir 
o futuro da ilha. 

O governo de Nicósia, 
com o aval de Atenas, se 
opõe a uma negociação des
se tipo e defende a convoca
ção de uma conferência 

internacional com a parti
cipação dos cinco membros 
do Conselho de Segurança 
da ONU, dos governos da 
Grécia, Turquia e Chipre, e 
representantes da Comu
nidade Econômica Euro
péia (CEEl. 

Chipre se nega aceitar 
na mesa de negociações 
representantes da minoria 
turca da ilha. Entende que 
isso implicaria reconhecer 
a legitimidade do Estado 

turco-cipriota, proclama
do depois da invasão. 

Com o objetivo de es
treitar relações com a 
Turquia e agradecer o 
apoio de Turgut Ozal du
rante a guerra contra o 
Iraque, George Buh reali
zou uma visita a Ankara 
em julho passado. 

Nessa ocasião, o presi
dente norte-americano dis
se que a proposta turca 
"era a melhor esperança 
de encontrar uma solução 
pacífica para o problema 
cipriota". 

A princípio de outubro, a 
Câmara de Representantes 
de Chipre adotou uma reso-
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lução que exorta o secretá
rio geral da ONU a seres
ponsabilizar pelo fracasso 
das negociações na previs
ta conferência de paz. 

A resolução - elogiada 
pelo governo cipriota - in
siste na necessidade de 
realizar a conferência com 
a participação da ONU. 
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Novos horizontes 
A nova Constituição do lêmen, um dos principais frutos da 

reunificação do país, inaugura uma etapa de ampla participação 
política e liberdade de expressão 

Claudia Guimarães 

e om uma civilização tão antiga, que 
sua história se confunde no tempo 
com as lendas bíblicas, o Iêmen 

chega ao século XXI realizando o maior 
sonho de sua população: a reunificação 
do país. Dividido há séculos por interes
ses de potências coloniais (Inglaterra} 
ou regionais (o Império Otomano), só 
em maio de 1990 os governos do Iêmen 
do Sul e do Norte conseguiram contor
nar todos os obstáculos e dar à luz a um 
só Estado, a República do Iêmen. 

Como no caso da Alemanha e da Co
réia , a divisão artificial.do país nunca 
foi de todo absorvida pela população. 
Mas , na prática , o desejo de reunifica
ção se chocava com o fato dos dois Esta
dos terem percorrido nesse longo 
período caminhos diametralmente 
opostos. O Iêmen Democrático, ao sul, 
proclamou sua independência em 1967, 
tornando-se em seguida o único país do 
mundo árabe a adotar o socialismo 
como sistema de governo. Já a Repúbli
ca Árabe do Iêmen, ao norte, proclama
da em setembro de 1962, sempre 
baseou sua economia em princípios 
mais próximos ao capitalismo e adotou 
como religião oficial o islamismo. 

Apesar de possuírem regimes por 
definição incompatíveis, as conversa
ções em torno da reunificação nunca fo
ram definitivamente suspensas. Um 
marco nesse processo foi a assinatura 
de um acordo, em dezembro de 1972, 

Na opinião do jornalista Mahbub Ali 
Abdo (ao lado), a reunificação do lêmen, 
sobre bases democráticas, 
possibilitou o surgimento de 
forças políticas e sociais 
represadas há muitos anos 

entre ambos os governos, que previa a 
reunificação dos dois Estados. Mas uma 
série de fatores, internos e externos, fez 
com que as negociações só fossem reto
madas quase dez anos depois. 

Nessa ocasião, ficou acertado que a 
capital do futuro Estado reunificado se
ria Sana'a (ex-capital do lêrpen do Nor
te} e o islamismo, a religião oficial. 
Também seria elaborada uma Consti
tuição que respeitasse e procurasse 
combinar as características e ideologias 
divergentes dos dois regimes. Decidiu
se ainda que , depois de discutida pelos 
parlamentos de ambos os países, a futu
ra Constituição seria referendada pelo 
povo iemenita. 

Etapa de transição - O acordo que 
deu origem ao novo Estado prevê um 
período de transiçãQ de dois anos e 
meio, que começou a contar a partir do 
dia do anúncio ·da unificação (22 de 
maio de 1990). Para culminar o proces
so, em fins de 1992, deverão se realizar 
eleições gerais. 

O atual governo de unidade -presi
dido pelo marechal Ali Abdala Saleh -
é composto por membros dos regimes do 
antigo Sul e Norte: No momento, é um 
Conselho Ministerial, formado por cin
co membros, que dirige o país. Nessa 
fase de transição, decidiu-se fundir os 
parlamentos dos dois Iêmen, mantendo 
o mandato dos 300 deputados do Sul e 
do Norte e o cargo de primeiro-ministro. 

No plano social, chegou-se a um 
acordo para resgatar os aspectos positi
vos que havia nos dois regimes anterio
res. Nesse sentido, houve consenso 
quanto à necessidade de preservar os 
avanços obtidos pelo governo do antigo 
lêmen Democrático nas áreas da saúde 
e educação. 

Efervescência política - O Iêmen 
vive hoje uma das etapas mais ricas de 
sua história. A reunificação do país, so-
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bre bases democráticas, possibilitou o 
surgimento de forças políticas e sociais 
represadas há muitos anos. "A reunifi
cação era um antigo sonho de todos os 
iemenitas", afirma Mahbub Ali Abdo, 
secretário de Relações Exteriores do 
Sindicato de Jornalistas do lêmen. 

O jornalista lembra que, entre ou
tros fatores que colaboraram para tor
nar mais tranquilo o processo de 
reunificação, está o fato de nunca ter 
existido uma barreira física impedindo 
a livre circulação dos iemenitas, a 
exemplo da Alemanha (o Muro de Ber
lim) e da Coréia (o Paralelo 38). 

Na sua opinião, a promulgação da 
nova Constituição, em maio passado, foi 
um dos mais importantes passos do atual 
processo: "A principal diferença da atual 
Carta em relação à anterior é que esta 
abriu novos horizontes à democracia". 

Ratificada em um referendo pela es
magadora maioria da população, a nova 
Constituição estabeleceu, entre outras 
coisas, a liberdade de expressão e o plu
ralismo político. 

As consequências dessas profundas 
mudanças já se fazem sentir: só nos úl
timos meses surgiram 53 partidos e são 
editados atualmente 85jornais em todo 
o país. "Este é o lado positivo da unifi
cação. Não existem mais presos políti
cos no lêmen e todas as correntes de 
opinião e partidos políticos estão po
dendo se manifestar abertamente", en
fatiza Mahbub Abdo, que esteve 
recentemente no Brasil como repre
sentante dos países árabes num encon
tro promovido pela Organização 
Internacional dos Jornalistas (OIJ). 

"A reunificação significou um bene
ficio geral, para todos. A existência de 
dois sistemas de governos diferentes 
não servia nem ao desenvolvimento do 
país, nem aos interesses do povo", de
fende o jornalista. 

Em termos econômicos, principal
mente, essa situação prejudicava o Iê
men. "O nosso desenvolvimento, 
qualquer que fosse o modelo por nós 
adotado, nunca poderia se concretizar 
sob essa sombra de divisão", diz. Como 
exemplo, ele revela que, antes da unifi
cação, se descobriram ouro e importan
tes jazidas de petróleo na parte Sul (e 
posteriormente no Norte), que talvez 
não tivessem sido devidamente apro
veitadas porque só havia refinarias 
num lado do país. Para Mahbub Abdo, 
o Iêmen, com o seu exemplo de reunifi
cação, está dando uma contribuição 

concreta à paz e à estabilidade política 
não só da região, mas de todo o mundo. 
Mas ele ressalta que, no Oriente Médio, 
a paz e o equilíbrio político passam, ne
cessariamente, pela questão palestina. 
"É um problema que está aí, sem solu-

ARÁBIA SAUDITA 

Mar 

ção". Na sua opinião, os esforços diplo
máticos deveriam ser dirigidos para o 
estabelecimento do Estado palestino: 
"A não-resolução do problema palestino 
certamente vai dar origem a novos con
flitos e guerras", sentencia. a 

(ex-lêmen 
Democrático) 

Golfo 

deÁden 

27 séculos de história 
e om quase três mil anos de histó
ria, o Iêmen foi o berço de antigas ci
vilizações, baseadas fundamental
mente no comércio terrestre, que 
levou ao surgimento de numerosas 
cidades. Pouco a pouco, esses centros 
foram se unificando em reinos, dos 
quais o mais antigo que se tem notí
cia é o de Ma'in (700 a.C). Séculos de
pois, a Bíblia imortalizaria em 
diversos relatos a opulência do reino 
de Sabá, cuja vinculação com o lito
ral africano está na origem do reino 
etíope de Axum. 

Nos séculos seguintes, a região 
foi sucessivamente invadida pelos 
etíopes, persas e, a partir do século 
XVI, pelos turcos. Em 1618, os ingle
ses estabeleceram um posto da Com
panhia das Índias no porto de 
Mukha e, posteriormente, se instala
ram no porto de Áden - o melhor de 
toda a região-, mantendo uma ocu
pação no Sul que perdurou até 1967. 

Em 1911, o imã Yahya Ad-Din di
rigiu uma rebelião nacionalista, caja 
principal consequência foi o Império 
Otomano ter reconhecido, dois anos 

1991 - terceiro mundo - nº 144 

depois, a autoridade plena dos imãs 
sobre o territ.ório em troca da aceitação 
por estes de uma formal soberania tur
ca. Após a I Guerra Mundial, Y ahya se 
proclamou soberano independente de 
todo o lêmen, o que levou a conflitos 
com o emir saudita de Naclj e com os 
ingleses instalados em Áden. 

Em setembro de 1962, no que era 
o lêmen do Norte, um grupo de mili
tares nasseristas derrubou o imã 
Muhammad Al-Badr. Este, com o 
aberto apoio saudita e inglês, deu 
início a uma guerra civil contra o go
verno republicano - respaldado por 
sua vez pelos egípcios - que se pro
longou até 1970. 

Enquanto isso, o então lêmen do 
Sul tinha conquistado sua inde
pendência dos ingleses e iniciava 
uma revolução socialista, nacionali
zando os bancos, o comércio externo, 
companhias de seguro e de navega
ção, além de desativar todas as bases 
militares britânicas. Em 1986, um 
golpe provocou uma breve, mas in
tensa guerra civil, que deixou dez 
mil mortos. 
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Os novos 
colonizadores 

gentes foram respalda 
dos pelos países ocidentais, 
em alguns casos durante 
décadas. 

Centenas de milhões de 
dólares foram remetidos 
para programas de ajuda 
ao desenvolvimento que 
não serviam aos interesses 
do povo. Agora, apesar do 
surgimento de uma nova 
geração de dirigentes afri
canos, que trata de combi
nar as tradições do 
continente com as exigên
cias do processo de mo
dernização, o governo dos 
Estados Unidos continua 
sem prestar-lhes atenção. 

Pelo contrário, o Depar
tamento do Tesouro e o De
partamento de Estado, que 
contam com o que poderia 
se chamar de "aquiescên
cia" do Congresso, têm 
exortado o Banco Mundial, 
o FMI e os funcionários da 
Usaid a continuar impul
sionando programas de 
ajuste estrutural que pro
duzirão resultados desas
trosos em todo continente. 

Diretores desses orga
nismos estão convencidos 
de que o Norte sabe o que 
mais convém aos africanos. 
Produto dessa convicção é 

As políticas de assistência econômica da agência 
norte-americana de ajuda ao desenvolvimento 

e do FMI não levam em conta 

a opinião de um economis
ta da Usaid, segundo o 
qual "já há algum tempo 
está sendo imposta à Áfri-
ca, de fora, um revolução 

as necessidades reais do continente africano 
por parte de grupos doado
res e de algumas institui
ções internacionais". 

Doug Hellinger* 

A s leis norte-americanas mais :e
centes, que regulamentam a aJu
da financeira dos Estados Unidos 

à África, dispõem que a Agência dos Es
tados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (Usaid) não poderá ado
tar nenhum programa ou política de 
ajuda sem consultar previamente as or
ganizações não-governamentais que 
trabalham no amplo leque de interes
ses locais africanos. Porém, na prática, 
a agência, juntamente com outras fon-
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tes de assistência bilateral, o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Interna
cional (FMI), continua ditando as polí
ticas econômicas nacionais em todo o 
continente. 

Obviamente esta não é a primeira 
vez que no Norte se tenta definir com 
um enfoque próprio os rumos que o de
senvolvimento na África deve tomar. O 
período posterior à descolonização pode 
ter sido caracterizado, em parte, pela 
má administração (um conceito em 
moda no Banco Mundial) de certas eli
tes africanas. Mas muitos desses diri-
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"Imposição" é o termo que 
define melhor esta situa

ção, já que as políticas de ajuste desper
tam na África muita oposição e pouco 
apoio . 

Um mito - Depois de não menos de 
uma década de experiência na aplica
ção das receitas de ajuste a alguns paí
ses, o peso da dívida externa não 
diminui, o crescimento econômico tem 
sido desigual, os mercados de exporta
ção não mostraram ser a salvação pro
metida e os investimentos têm sido 
lentos. 

Por outro lado, a disponibilidade de 



I 

____________ AFRICA ________ _._CONOMIA 

alimentos por preços acessíveis é cada 
vez menor, os pequenos agricultores se 
vêem prejudicados pela falta de servi
ços e créditos, pelos altos custos de pro
dução e pela concorrência dos grãos 
importados , mais baratos. 

Do ponto de vista social, os pobres 
cada vez têm menos acesso aos serviços 
sanitários e à educação e as mulheres 
são privadas de benefícios básicos, ao 
mesmo tempo em que fica cada vez 
mais difícil se tornarem proprietárias 
de parcelas de terra cultivável para 
consumo doméstico. 

Só em Washington e em outras ca
pitais do Ocidente aindà subsiste o mito 
de que os planos de ajuste dão bons re
sultados não só na África, como em ou
tras partes do mundo. Qualquer outra 
política, após um período táo longo de 
fracasso, seria ridicularizada e descar
tada pelos organismos de assistência 
que dirigem, dos Estados Unidos, os 
programas de desenvolvimento africa
no. Como é possível que se continue 
aplicando na década de 90 uma política 
que foi universalmente rejeitada desde 
fins dos anos 80, com exceção daqueles 
lugares onde o governo estava desespe
rado por receber financiamento adicio
nal a qualquer preço? 

A resposta é simples: por pura irres
ponsabilidade. No caso do programa 
norte-americano de assistência exter
na, o problema apresenta dois aspectos. 
O primeiro é a falta de uma análise ade
quada por parte do Congresso dos Esta
dos Unidos. O segundo está relacionado 
com a natureza do sistema oficial de 
ajuda externa que, como a maioria dos 
programas desse tipo, está aberto às in-

fluências político-comerciais e fechado 
à participação dos pobres que suposta
mente seriam o objeto de sua assistên
cia no Terceiro Mundo. 

Em relação ao primeiro ponto, o 
Congresso não tem estudado com se
riedade o tema econômico que mais 
afetou na déca:da passada os países do 
Terceiro Mundo: a imposição de pro
gramas de ajuste. Foi muito mais fácil 
para os congressistas norte-america
nos aceitar o diagnóstico de funcioná
rios das administrações Reagan e 
Bush, que lhes garantiam que a eco
nomia de mercado ia resolver todos os 
problemas. 

A análise desses temas é hoje mais 
importante do que nunca, diante da 
flexibilidade adicional com que conta 
agora a Usaid para impulsionar polí
ticas de ajuste na África depois da 
criação, por iniciativa do Congresso, 
de um Fundo para o Desenvolvimento 
Africano. 

Quando se trata de adotar decisões 
econômicas que vão afetar a todos os 
africanos, pouco ou nenhum espaço se 
concede às perspectivas, ao conheci
mento e às prioridades populares ma
nifestadas pelas 
ONGs que traba-
lham na África ou 
inclusive pelos pró-
prios governos afri-
canos. Tais decisões 
têm se convertido 
em prerrogativas 
das grandes insti
tuições internacio
nais de crédito e 
assist.ência. 

Plano da ONU fracassou 

Processo fatal- Esta virtual ''reco
lonização" da África tem sido facilitada 
pela tendência de muitos dirigentes afri
canos de buscar fora do país e do conti
nente as soluções para os problemas 
econômicos dos Estados que lideram. 

Este processo foi fatal para o conti
nente e o privou de condições para cres
cer e desenvolver-se, a partir de seus 
próprios recursos e do aproveitamento 
da criatividade de seus povos para in
vestir na agricultura e em outras ativi
dades locais que têm beneficiado 
tradicionalmente os setores populares 
africanos, a fim de conseguir uma maior 
integração nacional e regional de suas 
economias. 

Modestas somas de ajuda externa 
concedidas com respeito e sensibilidade 
ajudariam os africanos a atravessar a 
etapa de transição para uma economia 
auto-sustentável e menos dependente de 
capitais, mercados e métodos do Norte 
tão frequentemente inapropriados. • 

Especial /PS 

·o autor é membro do Comitê Conjunto do Banco Mundial e 
das ONGs, e fU'ldador do 'Grupo para Políticas de Desenvo~ 
vimento Alternativas· (GAP), com sede em Wasnngton 

Ü Programa das Nações Unidas de Recuperação Eco
nômica e Desenvolvimento da África (Pnureda) não pro
duziu os resultados esperados, segundo manifestaram 
os ministros de Planejamento e Finanças dos países do 
leste africano reunidos recentemente na capital do Quê
nia . Os ministros de Comores, Etiópia, Quênia, Mada
gascar, Malaui, Ilhas Maurício, Ilhas Seychelles, 
Tanzânia e Uganda revisaram a aplicação do Pnureda 
e chegaram à conclusão de que o programa não havia 
tido êxito. 

época 33 países tinham incorporado em seus planos de 
desenvolvimento as prioridades do Pnureda. Estas 
eram: desenvolvimento alimentar e agrícola, apoio à 
agricultura, planos para atenuar os efeitos da seca e 
da desertificação, e o desenvolvimentos dos recursos 
humanos. 

Em 1987, uma pesquisa realizada pela Comissão 
Econômica para a Africa (CEA) mostrou que naquela 

Os programas não só receberam um financiamento 
abaixo do necessário, como a assistência oficial ao desen
volvimento africano (AOD) foi paralisada durante o pe
ríodo que durou a experiência do Pnureda. Em 
consequência, ao concluir o programa, os países estavam 
mais endividados que no princípio. 
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Para o Mercantil, o seu bem-estar 
e a sua tranqüilidade são da maior 
importância. E, para facilitar sua 
vida, o Mercantil oferece todos os 
produtos e serviços de que você 
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você. E, por isso, oferece um 
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Bush volta a 
falar grosso 

Liderança mundial ou mais e melhores respostas 
às demandas sociais internas? Eis o dilema do 

governo norte-americano 

Franz Schurmann* 

Há anos, os gurus da po
lítica norte-americana 
vinham advertindo 

contra o perigo do declínio 
imperial dos Estados Uni
dos . Hoje , não se fala mais 
nisso. Pelo contrário, o que se 
vê é um presidente ambicio
so, decidido a estabelecer 
uma nova ordem mundial na 
qual o seu país seja o líder 
absoluto. 

De fato, é possível que o 
governo Bush esteja às vés
peras de obter uma vitória 
que nem o presidente Harry 
Truman conseguiu alcançar 
em 1946 com o seu grandioso 
Plano Marshall: trazer a 
União Soviética, tão distan
ciada e ameaçadora, para a es
fera de influência do Ocidente. 

Recentemente, na Etió
pia, o novo poder norte-ame
ricano foi evidenciado. O 
governo estava para cair, 
mas Mengistu só fugiu quan
do os EUA assumiram o pa
trocínio dos rebeldes, cujos 
líderes esquerdistas falam 
hoje, deslumbrados, das ma
ravilhas da economia de 
mercado -e da democracia. 

Talvez o exemplo mais 
surpreendente da nova hege
monia dos Estados Unidos 
seja a reviravolta política 
que vem ocorrendo em seu 
vizinho do sul. "Coitado do 
México!" costumam suspirar 

os mexicanos. ''Tão longe de 
Deus e tão perto dos Estados 
Unidos!". Hoje, porém, o po
deroso presidente Carlos Sa
linas de Gortari vem 
promovendo a criação de um 
mercado comum EUA-Méxi
co-Canadá, iniciativa que já 
começa a provocar um forte 
influxo de 
capitais 

objetivo, diz Tahiri, Saddam 
Hussein será mais um obstá
culo a tirar do caminho com a 
mesma rapidez com que 
Mengistu foi removido. 

Prioridades - Mas, se 
"Tio Sam" voltou a falar 
tão grosso no mundo intei

ro, por 
que existe 

norte-ame
ricanos. 

O Orien
te Médio 
continua 
atolado na 
mesma 
confusão 
de sempre, 
mas ostra
tores e as ni
vela doras 
da diploma
cia norte-

B ushestá 
decidido a 

crzar uma nova 
ordem mundial 

tanta opo-. 
sição in

terna ao 
governo 
Bush? 

A razão 
é simples e 
tem a ver 
com a anti
ga questão 
de qual 
deve ser a 
prioridade 

na qual 
seu país seja 

o líder absoluto 

americana 
insistem em seu afã de remo
ver montanhas e aplainar o 
terreno, como se observou na 
recente conferência de paz de 
Madri. 

Antigos observadores, 
como o iraquiano Amir Tahi
ri, que escreve no Sharg Al
Ausat, jornal de língua árabe 
publicado em Londres, está 
convencido de que Saddam 
só permanece no poder em 
virtude da decisão norte
americana de evitar a desin
tegração do Iraque. 

Uma vez atingido esse 

número 
um dos Es

tados Unidos: lider.ança 
mundial ou melhor política 
social dentro do país. Os con
servadores, fascinados com a 
poderosa economia global; 
preferem a primeira, ao passo 
que os liberais, cajo eleitorado 
vem sofrendo o arrocho dos 
cortes de despesas do governo, 
preferem a segunda. 

Há mais de um século, os 
norte-americanos vêm deba
tendo essa questão. A discus
são surge a cada guerra 
travada pelos Estados Uni
dos: na esteira da guerra do 
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Bush: de olho na reeleição 

Vietnã, ganharam os libe
rais, mas agora são os con-· 
servadores que estão 
vencendo. 

E isso tem muito a ver 
com uma realidade econômi
ca citada pelo observador li
beral Reg Rumney: os países 
fortemente voltados para o 
exterior registraram um 
crescimento econômico mé
dio de oi to por cento no perío
do 1975-89, ao passo que os 
países mais voltados para 
dentro de suas próprias fron
teiras só cresceram em cerca 
de dois por cento. 

· Ou, como diz Robert 
Reich, economista de Har
vard, em seu livro mais re
cente: toda política social 
deve partir do reconheci
mento de que, hoje, a riqueza 
de qualquer país vem da eco
nomia global. 

Os colaboradores de 
Bush sabiam que, se ganhas
sem a guerra do Golfo, sua 
cotação subiria em escala 
mundial, tanto política 
quanto economicamente. 
Ganharam, e agora estão fa
zendo o possível para tirar 
proveito da situação - pelo 
menos garantindo a reelei
ção do presidente em novem
bro de 1992. 

E quanto à política so
cial interna, salve-se quem 
puder. • 

• Pacific News Seivlce. 
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COLÔMBIA 

Fim do bipartidarismo 

O presidente Cnar Gavlrl• deposita seu voto em Bogotá 

R ompendo o rígido bipar
tidarismo que domina o 

cenário político colombiano 
há quase dois séculos, alter
nando no poder liberais e 

CUBA 

conservadores, o Movimento 
19 de Abril (M-19) conseguiu 
obter o terceiro lugar nas 
eleições legislativas e esta
duais realizadas em outubro. 

Em primeiro 
lugar, por am
pla margem, 
venceu o Parti
do Liberal, 
atualmente no 
poder, seguido 
pelo Partido 
Conservador, 
que amargou 
uma acentua
da perda de ca
deiras no 
Parlamento. 

Outro mai-
co dessas elei
ções foi o fato 
de que, pela 
primeira vez 
na história da 
Colômbia, as 

comunidades indígenas pu
deram escolher seus pró
prios representantes, ob
tendo duas cadeiras no 
novo Parlamento. 

ARGENTINA 

O pleito foi convocado 
pela Assembléia Constituin
te, qu~ redigiu em julho pas
sado a nova Carta do país e 
revogou o mandato do Parla
mento anterior, eleito em 
1990. Entre as inovações 
mais importantes introduzi
das pela nova Constituição 
estão a eleição direta para 
governadores de departa
mentos (estados), até então 
nomeados pelo presidente, e 
a introdução do voto propor
cional para a escolha dos 102 
senadores, em vez do voto 
distrital. 

Mas nem essas inovações 
conseguiram estimular os co
lombianos e mudar o tradi
cional quadro de abstenção, 
que normalmente beira os 
70%. Nas recentes eleições, 
dos 15 milhões de votantes 
inscritos, menos de um terço 
compareceu às urnas. 

Apesar do bloqueio comercial imposto a Cuba 
há 28 anos pelo governo dos Estados Unidos, 
filiais de empresas norte-americanas no 
exterior estão aumentando consideravelmente 
o volume do seu comércio com a ilha 
caribenha. 

Privatizações continuam 

Baseadas na Suíça, Argentina, 
GrãrBretanha, Canadá e outros países, as 
filiais de empresas sediadas nos Estados 
Unidos triplicaram no ano passado os 
pedidos de licença para vender 
manufaturados a Cuba, segundo revelou um 
relatório do Departamento do Tesouro, 
divulgado recentemente. 
Segundo a legislação dos Estados Unidos, 
as filiais de empresas norte-americanas 
são regidas apenas pelas leis dos países 
onde estão registradas, o que lhes permite 
burlar a proibição de comercializar com 
Cuba. 
Para evitar que isso continue acontecendo, o 
senador norte-americano Connie Meck 
apresentou uma emenda que imporia altas 
multas às matrizes cujas subsidiárias no 
estrangeiro realizam transações comerciais 
com Cuba. A emenda já foi votada e aprovada 
no Congresso cinco vezes durante a última 
década, mas vetada pelos governos Reagan e 
Bush, baseado no argumento de que sua 
aplicação inte,feriria na soberania de outros 
países e criaria mais tensões com Cuba. 

F a_ltando só duas provín
cias votarem para gover

nadores, as vitórias obtidas 
pelos candidatos do presidente 
Carlos Menem - ou de políti
cos de outros partidos mas que 
apóiam a sua gestão econômi
ca -fortaleceram no Executivo 
nacional os setores favoráveis 
à aceleração da privatização 
de estatais. 

O novo empreendimento 
do governo Menem será agora 

Menem: fortalecido ap6s elelçõn 

o fim do monopólio estatal so
bre o p·etróleo. Falando na 
abertura do XIII Congresso 
Petrolífero Internacional, em 
Buenos Aires, o presidente ex
pôs as linhas principais do 
"Plano Houston 2", que libera 
para a exploração privada cer
ca de 140 áreas onde pode ha
ver petróleo. As empresas que 1 

acharem·o óleo, poderão dispor 
dele como quiserem, podendo · 
até exportá-lo. 

Pelo "Plano Houston 2", o 
Estado pretende convocar 
uma licitação para a explora
ção de um milhão e 400 mil l 

quilômetros quadrados, dos 
quais 840 mil em terra e 560 1 

mil na plataforma coutinental. 
A empresa estatal, Yacimien,
tos Petrolíferos Fiscales (YPF) r 
só ficará com 120 mil km2. 

A YPF (equivalente à Pe
trobrás) teve em 1990 um fatu
ramento de mais de 5 bilhões e 
de dólares (sendo que a estatal 
brasileira teve uma receita de U 
mais de 11 bilhões). b 
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HAITI 
ELSALVADOR/GUATEMALA 

Acordos de paz à vista 

Apesar de não terem chega
do a um acordo em relação 

aos pontos fundamentais de di
vergência, prosseguem as nego
ciações de paz iniciadas em 
abril de 1990 entre os governos 
de El Salvador e Guatemala e 
os movimentos guerrilheiros 
Frente Farabundo Martí pela 
Libertação Nacional (FMLN) e 
Unidade Revolucionária Nacio
nal Guatemalteca (URNG), res
pectivamente. 

Durante a rodada de con
versações realizada mês passa
do, os representantes do gover
no do presidente guatemalteco 
Jorge Serrano e da URNG não 
conseguiram chegar a um con
senso sobre o tema dos direitos 
humanos. Este é o segundo 
item de uma agenda de 12 
pontos que ambas as partes 
estabeleceram em meados 
deste ano, com vistas a pôr fim 
a uma guerra interna de 30 
anos. Até o momento, só houve 
acordo sobre o tema da demo
cratização, primeira parte do 

Missões diplomáticas espe
ciais do Equador manti

veram reuniões de alto nível 
com dirigentes do Brasil, Ar
gentina, Chile, Estados Unidos, 
Bolívia, Colômbia e Venezuela, 
para levar até eles a proposta do 
presidente equatoriano Rodrigo 
Borja de pedir a mediação do 
papa sobre o conflito limítrofe 
como Peru. 

Num discurso que pronun
ciou perante a Assembléia das 
Nações Unidas, Bdlja pediu ao 
presidente peruano que aceite a 
mediação papal para solucionar 
pacificamente o diferendo e, 
posteriormente, declarar uma 
"zona de paz"na região disputa
da pelos dois países. 

Equador e Peru reclamam 
, uma região de aproximadamen

te mil quilômetros na Cordille-

primeiro ponto da agenda. 
No caso de El Salvador, a 

principal divergência entre a 
administração de Alfredo Cris
tiani e os dirigentes da FMLN 
gira em torno da participação 
de ex-combatentes guerrilhei
ros na futura polícia nacional 
civil - exigência que o governo 
rejeita - e a forma como serão 
realizadas as reformas nas for
ças armadas. 

Nesse sentido, o governo 
salvadorenho e a guerrilha de
cidiram em 25 de setembro pas
sado realizar um processo de 
depuração das forças armadas. 

O subchefe do estado-maior 
conjunto de El Salvador, coro
nel Mauricio Vargas, anunciou 
que até o dia 30 deste mês deve 
ser anunciado o acordo definiti
vo de cessar-fogo com a FMLN, 
corroborando as expectativas 
de analistas políticos de que 
ainda este ano devem ser assi
nados os acordos de paz tanto 
em El Salvador, quanto na 
Guatemala. 

O embargo comercial 
decretado contra o 
Haiti pela Organização 
dos Estados 
Americanos (OEA), após 
o golpe de estado que 
derrubou o presidente 
J ean-BertrandAristide, 
poderá em breve 
obrigar ajunta militar a 
entregar o poder. 
Esta é a avaliação de 
analistas 

Gal. Raoul Cedras 

internacionais, que apontam o fim das 
reservas de petróleo como um fator 
determinante para que ajunta militar, 
encabeçada pelo general Raoul Cedras, 
decida negociar uma saída diplomática 
para a crise. 
A decisão de impor um embarg·o total, tomada 
pela OEA em 3 de outubro, foi apoiada, por 
aclamação, pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas e recebeu a adesão do governo 
norte-americano. 
A escassez de combustível deixou várias 
cidades sem luz, provocou o racionamento de 
gasolina e uma escalada de preços sem 
precedentes.A cada dia, aumenta a tensão 
social. Em fins do mês passado, uma greve 
geral de protesto- convocada por 40 
organizações políticas, sindicais e 
profissionais -paralisou grande parte da 
capital, Porto Príncipe. 

D 
EQUADOR/PERU 

isputa fronteiriça 
ra del Cóndor. Há quase 50 
anos, em 1944, Equador foi 
obrigado - pela ocupação 
peruana - a assinar o Pro
tocolo do Rio de Janeiro, 
que definia os limites entre 
os dois países. Por esse mo
tivo, os equatorianos recla
mam a anulação do acordo, 
do qual Argentina, Chile, 
Brasil e Estados Unidos as
sinaram como garantes. A 
tese peruana, no entanto, é 
achar uma solução dentro 
dos termos desse acordo. 

Equador • Peru disputam uma região de mll qul/6metros 
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Recentemente, os dois 
países estiveram à beira do 
confronto armado, razão 
pela qual a chancelaria 
equatoriana propõe a assi
natura de um pacto de não
agressão, para evitar uma 
possível guerra. 
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A MOÇAMBIQUE 

vançam as negociações 
A pós 15 anos de guerra civil, Moçambique está mais pró

flximo da paz. A oitava rodada de negociações entre re
presentantes do governo moçambicano e do movimento 
contra-revolucionário Renamo - realizada mais uma vez em 
Roma - concluiu com a assinatura de um protocolo que esta
belece "os princípios fundamentais, as garantias recíprocas e 
o quadro institucional para desenvolver o processo de paz". 

A assinatura do protocolo representou um grande avanço 
nas negociações - iniciadas em junho do ano passado - e per
mitiu passar à discussão em torno da lei eleitoral, um dos 
pontos de mais difícil acordo. 

Para se ter uma idéia, do pacote de leis aprovadas este ano 
pela Assembléia da República (o Parlamento moçambicano)
que incluiu a lei de partidos políticos e as medidas relaciona
das à liberdade de informação, de expressão e de associação -
só a legislação eleitoral ficou de fora. 

O ponto seguinte da agenda de discussõe , referente às 
questões militares , incluía a definição dos critério para a for
mação do exército nacional único, o desmantelamento dos 
chamados "exércitos irregulares" e a reestruturação das for
ças policiais e de segurança do Estado, que devem ser desvin
culadas de qualquer partido político. 

O governo da Frelimo - o movimento que liderou a guerra 

Milhares de refugiados dependem de ajuda para sobreviver 

de independência de Portugal, obtida em 1975 - deu início a 
um programa de despartidarização do exército e das forças de 
segurança, que já levou à extinção do Comissariado Político 
das FPLM (Forças Armadas de Moçambique) e, consequente
mente, ao desmantelamento das células do partido situacio
nista nos quartéis. 

Emjulho último, o Parlamento extinguiu o Snasp- antigo 
serviço de segurança do Estado-, que era subordinado, se
gundo os seus estatutos, ao "presidente do partido Frelimo". 
No seu lugar, foi criado o Sise (Serviço de Informação e Segu
rança do Estado), dependente do chefe de estado. 

O ex-subsecretário de Relações Exteriores da Itália, Ma
rio Raffaelli, que atua como mediador nas conversações de 
paz, manifestou sua esperança de que até o fim deste ano se 
consiga um cessar-fogo total. 

A guerra, aliada a problemas estruturais herdados do co
lonialismo e aos desastres naturais, deixou 60% dos 15 mi
lhões de moçambicanos em situação de miséria absoluta. 

O sindicalista Frederick Chi/uba foi eleito presidente 

N 
ZÂMBIA 

ovo governo 

Nas primeiras eleições livres realizadas na Zâmbia em 
23 anos, o sindicalista Frederick Chiluba derrotou o 

presidente Kenneth Kaunda, um dos últimos líderes da lu
ta anticolonial na África. Seu partido, o Movimento por 
uma Democracia Multipartidária (MMD), conquistou 
também a maioria das 150 cadeiras do Parlamento. 

Frederick Chiluba, de 48 anos, concorreu contando 
com o apoio declarado da União Sindical de Trabalhado
res, movimento com dois milhões de filiados, assim como 
de estudantes e intelectuais zambianos. O MMD é um dos 
12 partidos de oposição surgidos após o restabelecimento 
da democracia pluripartidária, no ano passado. 

A maioria dos quase três milhões de eleitores - de 
uma população de 7,8 milhões - compareceu às urnas. 
Ex-colônia britânica, a Zâmbia, situada na África Cen
tral, é um dos países mais pobres do mundo. Desde a in
dependência, Kenneth· Kaunda adotou uma política de 
orientação socialista e um regime de partido único. 

ZAIRE 

A onda de protestos populares contra o governo 
não conseguiu fazer com que o presidente Mobutu 
Sese Seko voltasse atrás na sua decisão de 
destituir o primeiro-ministro Etienne Tshisekedi, 
demitido após exigir que o presidente lhe cedesse 
o controle das forças de segurança e da economia. 
Tshisehedi, um respeitado líder da oposição, foi 
substituído por Mungul Dialm, um político sem 
apoio popular e com fama de oportunista. Tão 
logo se soube da sua nomeação, moradores da 
capital, Kinshasa, saíram às ruas em protesto, 
incendiando ônibus, erguendo barricadas e 
enfrentando as tropas de elite. Uma multidão 
invadiu e saqueou a sede do partido de Mobutu, o 
Movimento Popular Revolucionário, que estava 
sendo reconstruída após a onda de violência e 
saques que devastou a capital em setembro 
passado. 
Além do descontentamento da população, 
M obutu, que está há 26 anos no poder, enfrenta q 
crescentes pressões diplomáticas da Bélgica, b 
França e Estados Unidos para que entregue o 
poder, promovendo uma transição política 
pacifica nesse pais centro-africano. 
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SENEGAL 

Novo código eleitoral 

AAssembléia Nacional (o 
Parlamento) do Senegal 

adotou uma nova lei eleitoral 
que permitirá uma maior de
mocratização desta nação do 
sudoeste africano. Prepara
do por uma comissão de ju
ristas e acadêmicos, o novo 
código foi adotado depois de 
três meses de consultas com 
todos os partidos políticos. A 
comissão foi encabeçada por 
Keba Mbaye, ex-presidente 
da Corte Suprema do Sene
ga l e a té pouco tempo,juiz da 
Corte Internacional de Haia, 
Hola nda. 

Para poder aspirar à presi
dência, cujo mandato está fi
xado em sete anos, o candi
dato deve obter maioria 
absoluta de votos. Também 
ficou estabelecido que, daqui 
por diante, a mesma pessoa 
não poderá ocupar mais de 
duas vezes o cargo. 

Além disso, o código per
mite a participação de candi
datos independentes e as 
alianças entre os partidos po
líticos, que nesse caso só pode
riam apresentar um candida
to. Também serão autorizadas 
campanhas políticas nos 
meios de comunicação. 

cote de medidas 
anunciado pelo pre
sidente Abdou Diouf 
em 31 de dezembro 
de 1990, após ser 
pressionado por ma
nifestações popula
res em prol de maior 
democracia. O anti
go código vigorava 
desde 1963, três anos 
após a independência 
da França. 

O novo código eleitoral 
reduziu a idade mínima para 
votar de 21 para 18 anos. 

A adoção dessa legislação 
eleitoral faz parte de um pa-

As últimas elei
ções parlamentares 
e presidenciais ocor
reram em 1988 e a 
próxima renovação 
do Executivo está 
marcada para 1993. 

AFEGANISTÃO 
• • • lnteresseS-r g1ona1s em Jogo 

r 

Guerrilheiros mujahedines cercam um forte na cidade oriental de Khost 

Aassinatura de um acordo entre a 
União Soviética e os EUA, em 13 de 

setembro passado, para suspender até o 
fim deste ano o fornecimento de armas 
ao governo afegão e aos grupos guerril
heiros que o combatem - conhecidos co
mo mujahedines - ameaça converter o 
conflito numa gu~rra entre duas potên
cias regionais: o Irã e a Arábia Saudita. 

Indícios nesse sentido já se manifesta
ram com o início de intensos combates na 
capital, Kabul, e arredores, após os ata
ques dos guerrilheiros mujahedines às 
tropas do governo, em setembro passado. 

A Arábia Saudita - tradicional alia
do dos Estados Unidos e fornecedor de 
armas às facções moderadas dos muja,. 

hedines - parece ter assumido que o seu 
medo da influência iraniana no Afega
nistão é maior que a sua desconfiança 
na facção extremista "Hezbe Islami", li
derada por Gulbuddin Hekmatyar.E, 
por isso, tomou a decisão de reatar o 
apoio a Hekmatyar e outras facções, 
medida que provocou na região o medo 
de uma nova guerra . 

Segundo algumas fontes, existe uma 
clara divisão nas fileiras dos mujah.edi
nes, entre Hekmatyar e os grupos mode
rados dirigidos por Pir Sayed Ahmed Gai
lani e Pir Sibghatullah Mujaddedi. 

Os moderados estão dispostos a en
tender-se com o regime do presidente 
Najibullah em Kabul , mas os radicais, 
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Abdou Diouf: maior democratização 

militarmente muito mais poderosos, es
tão ansiosos por entrar na capital afegã 
"para arrasar". 

Com base no acordo conseguido em 
Moscou em setembro passado pelo se
cretário de estado norte-americano, Ja
mes Baker, e o seu homólogo soviético, 
Boris Pankin , tanto os guerrilheiros 
mujahedines, como o governo afegão 
deixarão de receber abastecimentos mi
litares no final do ano. Uma parte não
revelada do Plano Baker-Pankin con
templa a permanência do presidente 
Najibullah no poder e lhe reconheceria 
legitimidade para participar no propos
to diálogo interno. O acordo produziu-se 
cerca de três anos depois da retirada 
dos soviéticos do Afeganistão. 

No governo do Paquistão parece 
existir uma considerável confusão so
bre o que fazer. O Ministério das Rela
ções Exteriores, por exemplo, está dis
pos to a enterrar a opção militar e a 
procurar uma solução diplomática. No 
entanto, os militares demonstram von
tade de continuar mantendo seu apoio a 
Hekmatyar e a seu plano de derrubar 
pela força o regime de Najibullah. 

Os sauditas, por sua vez, receiam 
que uma solução negociada favoreça as 
facções pró-iranianas dos mujahedines 
e desejam, apesar de desconfiarem mui
to dele, que Hekmatyar atue como uma 
força de equilíbrio. 
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Aresistência de Timor Les-
te decidiu pedir a Portu-

gal que, como futuro 
presidente da Comunidade 
Européia (CEE), realize uma 
campanha de denúncia contra 
a Indonésia por "reiterada vio
lação dos direitos humanos" 
na sua ex-colônia do Sudeste 
Asiático. Foi o que informou 
em Lisboa o porta-voz dos na
cionalistas mauberes, José 
Ramos Horta. 

Portugal, que assumirá em 
1992 a presidência da CEE, é 
por decisão das Nações Uni
das a potência administrante 

A 
TIMOR LESTE 

pelo a Portugal 
urbana. Reconheceu, também, 
que essa iniciativa dos naciona
listas certamente fará recru-
descer a repressão contra os ci
vis e contra os líderes eclesiásti
cos timorenses por parte da Indo
nésia. 

Segundo dados ,da Anistia In
ternacional, a anexação em 1975 
do arquipélago de Timor Leste, 
ex-colônia portuguesa, pelas tro
pas da Indonésia deixou 210 mil 
vítimas fatais, numa população 
total de 650 mil pessoas. 

do território até a celebração . . _ 
d 

,. d b Refugiados mauberes: produto d• ocupaçao Indonésia 

As relações entre Portugal e 
Indonésia se deterioraram nas 
últimas semanas em consequên
cia da suspensão da visita de 

e um re1eren o so re a sua 
autodeterminação. Mas a Indonésia -
que ocupa a ilha esde 1975 - jamais 
respeitou a resolução das Nações Uni
das sobre a consulta popular, nem so
bre o respeito aos direitos humanos. 

"O regime de Jacarta sabe que per
deria nas urnas e por isso a ocupação 
do nosso país está assentada no trágico 

CHINA 

saldo de um terço da sua população 
executada pelas tropas de ocupação do 
presidente Suharto", afirmou Ramos 
Horta. 

O dirigente rebelde taµibém anun
ciou em sua visita a Lisboa que a luta 
no terreno militar poderá passar a uma 
nova fase, com operações de guerrilha 

uma delegação parlamentar por
tuguesa a Timor. A visita tinha sido 
negociada com a intermediação da 
ONU e foi cancelada quando a Indoné
sia vetou a inclusão na delegação da 
jornalista australiana Jill Jolliffe, úni
ca sobrevivente de um grupo de cinco 
repórteres executados em 197 5 pelo co
mandante indonésio em Timor. 

MYANMAR 

EmMyanmar 
(ex-Birmânia) o governo 
se nega a libertar a líder 
da oposição, Aung San 
Suu Kyi, Prêmio Nobel 
da Paz em 1991, que 
cumpre prisão 
domiciliar desde julho 
de 1989. Apesar das 
pressões do Parlamento 
norueguês,quereallza 

Em consequênc'ia das mudanças políticas da União 
Soviética, a China mostra cada vez maior 
sensibilidade aos acontecimentos na região de 
Xinjiang, onde predomina uma minoria muçulmana. 
Desde a declaração de independência de várias 
repúblicas soviéticas muçulmanas, o governo de 
Beijing (ex-Pequim) tentou controlar a dissidência em 
Xinjiang, fronteiriça com os estados soviéticos do 
Kazaquistão, Tajiquistão e Kirguízia. Após a 
experiência no Tibete, onde a luta nacionalista 
ganhou grande apoio da opinião pública mundial, 
Beijing voltou sua atenção para a informação externa 
com o objetivo de evitar o apoio a movimentos 
nacionalistas nascentes em Xinjiang, uma das regiões 
mais subdesenvolvidas da China, com 15 milhões de 
muçulmanos. 

gestões diplomáticas s 

Embora as autoridades garantam qu" a região está 
tranquila, depois da repressão de um levante em abril, 
repórteres estrangeiros não foram autorizados a 
deslocar-se aXinjiang. 
As tensões entre os chineses Han e as minorias existem 
há séculos, mas Beijing sempre afirmou que as 
aspirações separatistas são um fenômeno importado. 
Em geral, as condições em.Xinjiang nunca foram tão 
ruins quanto no Tibete. Os analistas dizem que as 
reformas econômicas da década passada melhoraram 
os níveis de vida, mais altos que os do outro lado da 
fronteira soviética. 

para conseguir sua _ ~ 
libertação, a situação de Suu Kyl: prlsao domlclllar r, 
Suu Kyi não sofreu alterações. 
Filha do general Aung San, herói nacional da 
independência, Suu Kyi esteve à frente das 
mobilizações populares contra o governo, em 
1988, que culminaram com a morte de milhares 

b 
p 
g 

de estudantes. Um ano depois, Suu Kyi foi 
candidata pela Liga Nacional pela Democracia n 
(LND) e obteve maioria esmagadora. O governo d 
desconheceu o resultado das eleições, se negou 

p 

p 
ti a entregar o poder e reprimiu a oposição, 

prendendo os seus principais dirigentes. 
Suu Kyi deveria viajar a Oslo em 10 de 
dezembro, para a cerimônia de entrega do 
prêmio. 

p. 
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VIETNÃ 

Reafirmação 
socialista 

rt,al como no caso da China, os di
.1. rigentes vietnamitas se pro

põem a flexibilizar sua política 
econômica, aceitando a acumulação 
privada de lucros na atividade agrí
cola, a existência de empresas pri
vadas, dentro de certas condições, e 
os investimentos estrangeiros. Mas 
não existem planos de abertura no 
terreno político, pelo menos de for
ma ampla. 

Depois do processo de renovação, 
chamado Doí Moí, iniciado em 1986, 
o governo vietnamita permitiu o es
tabelecimento de empresas privadas 
pequenas e médias e autorizou o 
acesso à propriedade da terra por 
parte dos agricultores. No plano ex
terno, iniciou uma aproximação com 
a China, com o objetivo de fortalecer 
a presença socialista no sudeste asiá
tico. 

A crise na Europa Oriental e os 
- últimos acontecimentos ocorridos na 

União Soviética geraram um sério 
debate no Vietnã, com o objetivo de 

1 

estabelecer "o papel da ideologia no 
desenvolvimento econômico e o papel 
do exército na sociedade", segundo 
definiu o vice-ministro do Exterior, 
Nguyen Dy Nien. 

Três meses antes da fracassada 
tentativa de golpe de estado na 
URSS, um Congresso do Partido Co
munista vietnamita havia reafirma
do a vigência do sistema de partido 

• único e sua opção socialista. O secre
tário-geral do PC vietnamita N guyen 
Va Linh afirmou nessa ocasião que "o 
socialismo é o único caminho correto 
para nosso país, para dar liberdade e 
felicidade ao povo". 

Desde então, os dirigentes vietna
mitas têm insistido em mostrar a ins
tabilidade econômica atual na Euro
pa do Leste .-posterior ao colapso dos 
governos comunistas-, como uma 
prova de que a democracia pluralista 
não é uma solução universal. O Parti
do Comunista do Vietnã aceitou im
plementar uma transformação polí
tica, mas pretende fazê-lo "passo a 
passo", para evitar a instabilidade 
que, se·gundo seus dirigentes, provo
caria o processo de mudanças se fosse 
demasiado rápido. 

U CAMBOJA 

ma porta para o futuro 

º
término oficial das hostilidades no 
Camboja fez surgir entre os diri

gentes políticos dos países do Sudeste 
Asiático a esperança de que se possa pôr 
fim ao drama dos refugiados, produto de 
décadas de conflito na Indochina. 

O acordo de paz foi firmado em Paris 
em 23 de outubro pelas quatro facções 
que se enfrentaram militarmente nos 
últimos 13 anos: o· primeiro-ministro 
Hun Sen, representando o governo de 
Phnom Penh, e os três líderes da resis
tência, o príncipe Norodom Sihanuk, do 
grupo nacionalista Frente Nacional 
Unida; Son Sann, da Frente de Liberta
ção Nacional Popular, e Khieu Samp
ham, do Khmer Vermelho. 

A perspectiva de paz tinha sido re
forçada pouco antes, quando o Partido 
do Povo, no poder, reafirmou em um con
gresso extraordinário seu compromisso 
de estabelecer um sistema político mul
tipartidário e de economia de mercado. 

O acordo, que é fruto de árduas nego
ciações iniciadas em 1989, prevê um ces
sar-fogo supervisionado pelas Nações 

Unidas, assim como o desarmamento e a 
desmobilização de não menos de 70% 
dos rebeldes (ver cadernos do tercei
ro mundo: n° 141: "Final quase feliz''). 
Nesse sentido, o Conselho de Segurança 
da ONU tinha aprovado, uma semana 
antes, a criação de uma missão especial, 
para supervisionar o fim das hostilida
des e facilitar a realização das eleições 
gerais, previstas para março de 1993. 

No mesmo dia da assinatura dos 
acordos a comunidade internacional se 
comprometeu a dar apoio econômico e 
diplomático ao Camboja, para recons
truir o país. A França doará 3,4 milhões 
de dólares para a reconstrução de repre
sas e Washington anunciou que levanta
rá o bloqueio comercial contra Phnom 
Penh. A Grã-Bretanha também anun
ciou uma ajuda "substancial" para a re
pa triação dos refugiados e para progra
mas de saúde pública. 

Calcula-se que um milhão de cambo
janos perderam a vida durante os 20 
anos de conflito e mais de 350 mil estão 
refugiados nos países vizinhos. 

Pirataria no século XX 

A imagem de piratas abordando navios em alto mar parece estar saindo 
dos livros de história para a vida real. No Sudeste Asiático, só no ano 
passado foram registrados mais de 40 ataques desse tipo, contra seis 
ocorridos em 1989, segundo denunciou Eric Elen, diretor do Birô 
Marítimo Internacional (BMI), com sede em Londres. 
Num caso típico, relatou Elen, piratas mascarados e com armas 
automáticas abordaram durante a noite um navio de Singapura. Depois 
de desarmar os seguranças, os piratas -de língua tailandesa -
dominaram a tripulação, que passou uma semana algemada até ser 
resgatada. O navio levava artigos de consumo para o porto cambojano de 
_Kompong Son e foi atacado no litoral vietnamita. 
Investigadores especializados nesse tipo de delito afirmam que as cargas 
roubadas são levadas para Singapura e "lavadas" através de sua venda a 
terceiros. Um dos mais sérios problemas, segundo eles, é a falta de 
cooperação da maioria dos armadores. Mais da metade dos ataques 
piratas não são registrados, devido ao medo dos donos dos barcos de 
verem seus negócios afetados. 
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O bonde da história e a barbárie 
Marcelo Affonso Montefro* 

da a discussão atual sobre a inserção competitiva 
do Brasil no Primeiro Mundo tem ignorado o seu 
mpacto sobre o nível de emprego e o seu retorno 

social para ·a maioria da população. Esse erro já foi co
metido pelo regime militar, que implantou um modelo 
de desenvolvimento que visava a dotar as elites brasi
leiras (classes média e alta) de padrões de consumo tí
picos do Primeiro Mundo, quaisquer que fossem as 
consequências sociais dessa opção, colocando à margem 
dos frutos do desenvol~ento a maior parte da população. 

A cesta de bens de consumo típicos do Primeiro 
Mundo é, para média da população brasileira, consti
tuída de artigos de luxo, adequados ao consumidor mé
dio de países com uma renda per cápita muito superior 
à nossa. A existência, no Brasil, de um 
grande mercado consumidor para esses 
produtos requer uma elevada concen-

aquisição dos mais sofisticados automóveis e micro
computadores do mundo, em detrimento de uma aloca
ção voltada para a universalização de padrões de 
consumo, dos quais essas elites já dispõem há décadas. 

Além disso, é ingenuidade imaginar que tais elites 
poderiam aproveitar, com tranquilidade, as facilidades 
consumistas. Como já ocorre hoje e deverá acentqar-se, 
caso o país continue por esse caminho, as massas mar
ginalizadas - cada vez mais majoritárias - tenderão a 
aprofundar seus vínculos com o crime organizado e, em 
particular, com o narcotráfico. 

Isso significa que, se as elites brasileiras insistirem 
numa modernização tecnológica que ignora o desloca
mento de mão-de- obra, correrão o risco de ser tragadas 
· pela barbárie que estão ajudando a criar 

e que, em se mantendo a situação atual, 
em breve não poderá mais ser contro

tração de renda, que deve inclusive 
aprofundar-se, à medida que, no Pri
meiro Mundo, os padrões· de consumo 
vão-se sofisticando. 

Embora poucos intelectuais o admi
tam, o desenvolvimento tecnológico de
semprega. A cesta de bens de consumo 
típicos do Primeiro Mundo só pode ser 
produzida por uma tecnologia que se 
torna cada vez mais poupadora de mão
de-obra. E os empregos gerados com
preendem um percentual cada vez 
maior de trabalhadores de alta qualifi
cação. Assim, a modernização tecnoló-

No Brasil, onde o setor 
informal congrega 

metade da população 
ocupada, a discussão 

sobre a geração de 
empregos não pode 
esperar, devendo ser 

lada pelos mecanismos estatais de 
coerção. 

Superar a tendência positivista de 
cultuar o desenvolvimento tecnológico 
do país com um autêntico fervor religio
SQ, adequar a matriz tecnológica do país 
ao perfil médio de qualificação da sua 
mão-de-obra e direcionar os investi
mentos estatais, os incentivos fiscais e 
as linhas estatais de crédito à iniciativa 
privada, para setores industriais e de 
serviços com grande capacidade de ab
sorção de mão-de-obra de baixa qualifi-

deflagrada imediatamente. 

gica acarreta uma grande redução da 
geração de empregos para a mão-de-obra não-qualifica
da e, numa proporção muito menor, um aumento da ab
sorção de profissionais de nível superior. 

Já se prevê.hoje, para a Europa Ocidental do ano 
2.000, um cenário social muito mais grave do que aque
le que viabilizou o surgimento do nazismo: um núcleo 
minoritário de trabalhadores ·bem-remunerados de 
alta qualificação cercado por uma massa amplamente 
majoritária de desempregados e subempregados. No 
Brasil, onde o nível médio de quali'ficação da mão-de
obra é muito mais baixo, a implantação de uma matriz 
tecnológica, equivalente à prevista para a Europa Ociden
tal do ano 2.000, materializaria as piores previsões dos fil
mes norte-americanos de ficção cientifica da linha dark, 
criando uma massa de marginalizados muito maior em 
torno de uma elite muito menor, em termos percentuais. 

A discussão da modernização tecnológica do país 
não pode basear-se nas aspirações consumistas.das eli
tes. Mesmo considerando-se apenas a questão do con
sumo, seria dificil defender a alocação dos recursos 
produtivos do país, no sentido de facilitar às elites a 

cação, colocam-se, assim, não mais 
apenas como instrumentos de justiça 

social, mas como ações de segurança nacional. Só assim 
se poderá impedir a futura submersão do país no caos 
social que ameaça boa parte da América Latina. 

No ano 2.000, a grande discussão sobre o desenvol
vimento tecnológico deverá ser não a melhor forma de 
acelerá-lo, mas de freá-lo. Não em nome de valores que 
atribuem maior importância a árvores e jacarés do que 
a seres humanos pobres, mas tendo como ponto de par
tida a necessidade de gerar empregos dignos para a 
maior parte da população de cada país. 

No Brasil, onde o setor informal já congrega metade 
da população ocupada, a discussão sobre a geração de em
pregos para as massas marginalizadas talvez não possa es
perar tanto tempo, devendo ser deflagrada imediatamente. 

Caso contrário, marcharemos para uma grande ex
plosão social, caracterizada pela generalização, em 
todo o Brasil, de incidentes iguais aos que foram vistos, 
recentemente, nas ruas de Washington. a 
"O autor é mestre em Engenharla de Produção e coordenador de Eatudo1 e Pesqul181 
d01 Ambientei em Condlçóe9 de Trabalho, do Mlnlltérlo do Trabalho e Prevld6ncia 
Saciai, em Brasília 
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Agora todo o mundo é verde. · 

O Banerj sempre foi verde porque nasceu aqui. 

BANERJ 

NATURALMENTE LIGADO AO RIO 



Rio do mar, do sol, 
do verde da mata, 

' da Pedra, da praia, 
dos shoppings, do chopp, 

do Cristo, do bondinho, 
da cidade menina 

cheia de beleza. 

ffeJO@·A MARCA D.O TURISMO POR NATUREZA. 
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