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Editorial 
De onde vem o golpe? 

Além da trágica situação de flagelo e abandono nos 
bairros populares (agravada pelas enchentes que re- 
velaram o real estado de miséria em que vivemos), uma 

questão muito mais grave ameaça os trabalhadores e a po- 
pulação em geral no nosso país. Um golpe. Mas, de onde vem 
esse golpe? 

A primeira ameaça de golpe vem do próprio presidente, 
que luta para impor ao povo mais 3 anos de seu desgoverno. 
Para isto, ataca a Constituinte (que ele supõe manipulada por 
uma minoria radical que quer desestabilizar seu governo) 
criando um confronto entre o Governo Federal e o Congres- 
so Constituinte; envia as forças repressoras para persegui- 
rem as entidades populares e classistas por protestarem con- 
tra o Centrão através dos cartazes' 'traidores do povo'' e in- 
cita as FOrças Armadas a uma intervenção. Tenta, enfim, de 
todas as formas dar um golpe disfarçado de legalidade para 
assegurar o mandato de 6 anos. 

A segunda ameaça vem de Ulysses Guimarães. Após 3 
anos participando do atual desgoverno, coloca-se agora co- 
mo guardião da "soberania" do Congresso Constituinte, que 
estaria ameaçado por Sarney. Por isso, ameaça Sarney de 
antecipar a votação do tempo de duração do mandato presi- 
dencial. Constribui, assim, para aumentar intensamente o cli- 
ma de tensão e terror. Habilmente desenvolve outra mano- 
bra golpista, contrapondo ao continuísmo de Sarney e seu 
"golpe legalista", o golpe da "legitimidade" do Congresso 
Constituinte, como forma de deter os ataques do presidente. 

A 3" ameaça parte do pavor das eleições diretas de- 
monstrado pelo General Leônidas Pires Gonçalves. Na reu- 
nião do Alto Comando Militar, realizado após 18 anos no Co- 
mando Leste, ele coloca o impasse político e o resolve da se- 
guinte maneira: "Em lugar do mal pela metade é preferível o 
mal total". Isto eqüivale a 6 anos para Sarney ou nada (nada 
aqui é sinônimo de eleições gerais já). 

Não se deve, no entanto, tirar conclusões fáceis pela cla- 
reza do quadro exposto. Não se está anunciando o retorno 
da ditadura militar, o que é por si só irreal devido aos conta- 
tos e sutis lances políticos desenvolvidos entre Sarney e 
Ulysses, mediados pelo General Ivan de Souza Mendes, Che- 
fe do SNI, e ao desgaste das Forças Armadas (que têm algu- 
mas crises internas) junto à população e à própria burguesia. 

A atual situação do Brasil também é influenciada pela cri- 
se do Sistema Capitalista Internacional. A valorização artifi- 
cial do dólar, a transferência extorsiva de nossas riquezas pa- 
ra os centros imperialistas e a transformação da dívida exter- 
na emmecanismo de extorsão financeira e perpetuação da 

dependência, arruinando as economias mais débeis e 
vulneráveis. 

Esta situação impulsiona uma nova estratégia internacio- 
nal no plano econômico, social e político nos países subde- 
senvolvidos. Seu eixo principal consiste em conceder uma 
relativa autonomia aos países dependentes, para que estes 
se integrem aos mercados a nível continental, sem que seja 
necessário reinvestir capital nos próprios países (algo como 
socializar as perdas a nível continental). Isto visa, principal- 
mente, recompor a economia dos centros imperialistas. Do 
ponto de vista social e político, a estratégia consiste em re- 
baixar ao seu limite máximo o valor da força de trabalho, au- 
mentando a exploração da mais-valia. Fica claro que a auto- 
nomia política destes países é relativa, suficiente para desen- 
volver esta estratégia. E por sua expansão no continente 
Latino-Americano, o Brasil está diretamente relacionado a es- 
ta nova estratégia. 

A luta interna da burguesia, determinada pela crise eco- 
nômica do país, é uma disputa pelo controle do poder políti- 
.co em face da sua importância dentro do sistema irnperialis- 
ta. Para esta luta, usam-se todos os intrumentos que se dis- 
põe. De um lado, Sarney e um parco leque de apoio (os seto- 
Tes mais reacionários e inexpressivos junto ao povo). De ou- 
tro, Ulysses que reúne um leque de forças maior e traz a van- 
tagem de acompanhar o bonde da história oficiai. Aparente- 
mente, Ulysses será o vencedor, pois Sarney só tem duas saí- 
das: ou concorda com as imposições de Ulysses e sai hon- 
rosamente da cena, ou não se entrega, e saí como vilão da 
história. Na 1 .a hipótese, Sarney buscará a negociação polí- 
tica diplomática para reagrupar forças para um novo emba- 
te. Na 2.a hipótese, tentará aglutinar forças, só que desta vez 
através de métodos escusos. Em ambos os casos, o resul- 
tado será, provavelmente, a realização de um outro golpe, 
muito mais sutil: a institucionalização legítima e legal da No- 
va República através do Congresso Constituinte. 

Na realidade, está em andamento um "golpe branco", e 
quem sofrerá as conseqüências imediatas (repressão, explo- 
ração e opressão do capital) serão os trabalhadores. Não es- 
tamos em situação de inviabilizar esse golpe, mas devemos 
resistir, embora nossa derrota pareça inevitável nesse primei- 
ro momento.A solução para a contradição entre a jogada de 
Ulysses e a de Sarney é a conquista de um governo popular 
legal e legítimo, que expressa a votade do povo. Ou seja, elei- 
ções diretas já para presidente com um programa mínimo que 
reflita a vontade popular e com tarefas claras que indiquem 
os caminhos cfe uma transição para uma democracia popu- 
lar e para o socialismo. 

A Diretoria 

Cadê as diretas? 
O governo Sarney tem sido o responsável pelos maiores 

desmandos da história de nosso país. Eleito pelo Congresso Na- 
cional em 84, à sombra de Tancredo Neves - mito criado pelos 
meios de comunicação, o maranhense que da noite para o dia 
passou de presidente do PDS a integrante do PMDB, parece ter 
esquecido sua promessa de posse. Na época ele garantiu para 
todo o Brasil que cumpriria apenas um mandato de transição, 
que segundo a vontade de Tancredo Neves seria de 4 anos. 

Três anos depois, Sarney foi a televisão em meio a uma grave 
crise da economia brasileira, dizer que generosamente abriria 
mão de um ano de mandato. Em nome de um pretenso direito 
constitucional ele passa por cima da vontade popular que exi- 
ge Diretas Já. Além de tudo, pressiona os deputados do Con- 
gresso Constituinte, oferecendo concessões de rádios e TVS, 
empregos públicos e vantagens políticas. Mobiliza seus Minis- 
tros e assessores na compra de votos para garantir seus 5 anos 
de mandato. 

Em meio a tudo isso, o Brasil passa por uma de suas maio- 
res crises. O trabalhador tem seus salários cada dia mais arro- 
chados e a inflação chega a níveis insuportáveis. 

A insatisfação é gerai. Contudo, Sarney insiste nos 5 anos 
de mandato e pelo que tem sido a sua prática fará de tudo para 
garanti-los nas disposições transitórias da Constituição. 

Somente a mobilização popular poderá impedir que este go- 
verno que, nunca foi legítimo e que hoje encontra-se comple- 
tamente desmoralizado, continue provocando por mais tempo 
estragos na Nação e levando o sofrimento para o povo brasilei- 
ro. Esta pressão, no entanto, terá que ser forte e organizada, re- 
presentativa e constante. Por isso, o movimento popular não po- 
de se omitir. A campanha pelas Diretas Já, deve se intensificar 
cada vez mais, sempre denunciando as negociatas na Consti- 
tuinte e as distorções do sistema capitalista. ,,    ■ - 
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A situação jurídica dos que 
pretendem comprar suas 
casas é preocupante. As 

liminares concedidas por man- 
dados de segurança não foram, 
em muitos casos, aceitas pelos 
agentes financeiros, e outras, 
nem tampouco admitidas por 
vários juizes. Porém, mesmo as 
liminares outorgadas não garan- 
tem os mutuários, pois não ca- 
racterizam ganhos definitivos, 
ou seja, são decisões provisó- 
rias que não interferem na apre- 
ciação final. Paralelo a tudo is- 
so, eles deixaram de pagar suas 
prestações, enquanto toda a si- 
tuação tramita na justiça, sem 
definição      do      governo. 

As dificuldades prosse- 
guem. Há poucos dias, o Con- 
selho Nacional em Defesa do 
Consumidor entrou na justiça 
contra uma cota extra de 26% 
e mais o aumento de seguro ha- 
bitacional, em 49,6% embutido 
na prestação. Estes valores es- 
tão sendo cobrados pelos agen- 
tes financeiros, particularmen- 
te pela Caixa Econômica Fede- 
ral. E a cota é baseada no per- 
centual da Inflação expurgado, 
anteriormente, pelo plano Bres- 

À luta, mutuários 

ser. Esta taxa suplementar é re- 
troativa a junho de 87 Acentuan .o 
do este quadro, novas medidas 
foram tomadas pelo governo fe- 
deral, através do Ministro da Ha- 
bitação, Urbanismo e Meio am- 
biente. Prisco Viana. 

Para reagir diante deste pa- 
norama, a Famerj irá convocar 
uma assembléia geral, o mais rá- 
pido possível, com o objetivo de 
avaliar o movimento, procurar 
perspectivas, apresentar o seu 
ponto de vista atual e preparar 
os próximos passos na luta com 
mais força. A partir daí, serão 
realizadas reuniões quinzenais. 

A Federação procurará, 
também.regularizar o problema 
jurídico, através de medidas 
cautelares — que permitem o 
pagamento das prestações da 
casa própria, segundo o plano 
de equivalência de salários, du- 
rante o trânsito judicial — para 
que os processos dos mutuá- 
rios continuem válidos na justi- 
ça. Mas, é importante que os 
mutuários recomecem o paga- 
mento de suas prestações. 
Além disso, a entidade elabora- 
rá um parecer jurídico sobre to- 

do o histórico da luta, envolven- 
do questões principais, bem co- 
mo uma auditoria levantando o 
número de ações e a quantida- 
de de mutuários responsáveis 
por estas. 

Contudo, para que a Famerj 
possa realizar todo este traba- 
lho com eficiência, é precisq 
que os mutuários voltem a pagar 
a trimestralidade. Esta receita é 
importante, pois serve para 

manter cerca de 60 funcioná- 
rios entre advogados, estagiá- 
rios de direito, atendentes e ou- 
tros com atividades administra- 
tivas, empenhados, exclusiva- 
mente, nesta causa. A verba 
também é necessária para a fei- 
tura de cartazes, panfletos e 
matérias pagas em jornais 
diários. 

Apesar desta taxa ter sido 
instituída pelos próprios mutuá- 
rios em julho de 86, atualmente. 

Sérgio Fontenele 

uma quantidade jrrísória deles 
paga a trimestralidade. 

A Federação pretende 
recadastrá-los com o objetivo 
de montar um sistema de infor- 
mação mais eficaz para os mes- 

mos e, regularizar a situação da 
verba trimestral. 

Mutuários, mobilizem-se 
junto à Famerj! A sua participa- 
ção é fundamental. 

A visão da Famerj 
No momento, a Famerj coordena cerca de 

20 mil processos sob responsabilidade de 60 
mil mutuários. O que demonstra o quanto a si- 
tuação da moradia é grave. Para Edilson Neves 
Gomes, diretor da área de habitação da Fede- 
ração, o sistema está falido e não haverá solu- 
ção para ele enquanto o governo não adotar 

medidas políticas corretas, não sacrificando as 
pessoas que pretendem realizar seu sonho de 
ter a casa própria. A Famerj acredita que é pre- 
ciso apurar todas as falcatruas, como o des- 
vio da verba destinada à habitação, provinda 
anteriormente do FGTS dos trabalhadores, e 
os escândalos financeiros representados pe- 
las falências da Delf in e outros bancos. 

Metrô na Zona Sul: a quem interessa? 
Rosane Hatab 

O Estado do Rio de Janeiro 
tem, hoje, um sistema de 
transportes totalmente 

ineficiente e à beira de um colap- 
so. As partes mais afetadas por 
esta situação caótica são: a Bai- 
xada Fluminense, a Zona Oeste 
e o Subúrbio carioca. O gover- 
no do Estado, no entanto, insis- 
te em levar adiante o seu proje- 
to de construção do metrô da 
Zona Sul — única região que 
possui um serviço eficiente. A 
insistência do governo tem de- 
sagradado Inclusive a própria 
população local que, por inter- 
médio de suas associações de 
moradores, tem demonstrado 
insatisfação. 

Para a construção do tre- 
cho que vai de Botafogo até Ipa- 
nema, vai ser preciso um inves- 
timento de cerca de 1 bilhão de 
dólares. O governo estadual 
possui, atualmente, em caixa, 
10% desse total. Porém, esses 
10 milhões de dólares já estão 
sendo empregados no paga- 
mento de empreiteiras para a 
montagem de canteiros de 
obras, nas indenizações por de- 
sapropriações e em serviços de 
consultoria técnica. Os outros 

90% da verba necessária ainda 
terão que ser conseguidos por 
intermédio de financiamentos 
do governo federal. 

Todo esse dinheiro, no en- 
tanto, será aplicado num proje- 
to que não conta com a aprova- 
ção da população. As pessoas 
que moram em regiões mais ca- 
rentes de transporte não enten- 
dem o porquê do privilégio, e os 
próprios moradores da Zona Sul 
criticam esta prioridade, recla- 
mando também do tumulto e 
das desapropriações que o me- 
trô está levando para a área. 

No dia 21 de março, repre- 
sentantes de diversas AMs da 
Zona Sul foram negociar a para- 
lisação e a retirada dos cantei- 
ros de obras da região, com o 
presidente do metrô, Sebastião 
Teixeira, que se recusou a con- 
versar com mais de uma Asso- 
ciação. Revoltados com esta ati- 
tude, todos os membros das 
AMs se retiraram em sinal de 
protesto, e classificaram como 
absurda a postura do presiden- 
te que, segundo eles, evitava 
pela 6 a vez enfrentar uma dis- 
cussão com as Associações. 

Prioridades para a 
melhoria do sistema 

. Quase todos os problemas 
que são enfrentados, hoje, pe- 
lo sistema metroviário, são pro- 
venientes da não finalização das 
obras previstas no projeto 
inicial. 

A falta do Rabicho da Tiju- 
ca — espécie de pátio de mano- 
bras — faz com que os trens 
que chegam à estação termina! 
da Praça Saens Pena, esperem 
um tempo desnecessário até 
que possam sair para cumprir 
novo percurso. Esta deficiência 
aumenta o intervalo entre trens 
— previsto inicialmente para ser 
de 1 min e 30 seg, e que hoje é 
de aproximadamente 5 min. 

Essa diminuição de vezes 
em que os trens passam nas es- 
tações gera a necessidade de 

redução do fluxo de passagei- 
ros. Hoje, o metrô carrega cer- 
ca de 450 mil pessoas/dia, e 
com o Rabicho aumentaria para 
800 mil/dia. 

A seleção de passageiros é 
feita com o aumento das passa- 
gens. Caso seja terminado o Ra- 
bicho, as tarifas terão condi- 
ções de se reduzirem à metade. 

Mas não só a falta do Rabi- 
cho da Tijuca cria a necessida- 
de de diminuir o número de pas- 
sageiros que utilizam o metrô. A 
não construção do trecho que li- 
ga a linha 2 diretamente à Esta- 
ção Carioca — projetada para 
atender a um grande número de 
passageiros que não precisa- 
riam fazer baldeação para che- 

gar ao Centro da cidade — faz 
com que o serviço oferecido 
nesta linha seja encerrado às 
20h. A explicação para isso é 
simples: os usuários da linha 2 
têm que fazer baldeação no Es- 
tácio para chegar ou sair do 
Centro da cidade. Seria inviável, 
portanto, para a linha 1 absorver, 
na hora do rush, a quantidade 
de passageiros que viria da linha 
2. 

Se o sistema de transportes 
funcionasse de forma integra- 
da, todos os ônibus da Baixada 
e da Zona Oeste até Pavuna — 
trecho previsto no projeto origi- 
nal —, de onde os passageiros 
seguiriam na linha 2 até o Cen- 
tro da cidade, descongestio- 
nando, assim, o trânsito desta 
área. 
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Rápidas e Diretas 
Fórum combate 

violências 
A violência física caracteri- 

zada por assassinatos e intimi- 
dações às lideranças do movi- 
mento popular, bem como a re- 
pressão policial diante das ma- 
nifestações de setores da so- 
ciedade, crescem cada vez 
mais na Nova República. 

No entanto, entidades com- 
prometidas com causas justas 
se articulam para combater es- 
se tipo de ofensiva. Assim, sur- 
giu o Fórum Permanente de Di- 
reitos Humanos composto pela 
Famerj, Comissão de Direitos 
Humanos da OAB, IPCN, entre 
outros. 

O Fórum surgiu há cin- 
co meses e tem o papel de res- 
ponder à escalada da violência 
contra o movimento popular na 
cidade e no campo. Por isso, es- 
te conselho promove atividades 
como atos e entrevistas coleti- 
vas denunciando a violação dos 
direitos humanos. Para André 
de Paula, diretor da Famerj ca- 
sos como as mortes do advoga- 
do Adérito Gomes Gouveia, da 
ABM, em São João de Meriti; do 
posseiro Valter César de Almei- 
da, em Volta Redonda e de Sér- 
gio Guedes, militante do Sindi- 
cato dos Bancários/RJ, eviden- 
ciam o surgimento de um movi- 
mento organizado com o objeti- 
vo de enfraquecer a luta comu- 

nitária e popular. Realçando es- 
te quadro, entidades como a 
UDR, que é responsabilizada 
por centenas de crimes nos 
campos se fortalece e torna-se, 
cada vez mais, influente na so- 
ciedade, confrontando o movi- 
mento das populações carentes 
e dos trabalhadores. As lutas 
sociais também sofrem o com- 
bate das autoridades como é o 
caso do Governo Moreira Fran- 
co que, além de reprimir com 
brutalidade as manifestações, 
baixou um decreto através do 
seu Secretário de Polícia Civil, 
Hélio Saboya, proibindo passea- 
tas e atos públicos. A luta con- 
tra essa repressão se estende a 
nível nacional. Em janeiro, foi 
realizado o iV Encontro Nacio- 
nal de Direitos Humanos em 
Olinda, Recife e, entre as reso- 
luções, foi aprovada a criação 
do Movimento Nacional de De- 
fesa dos Direitos Humanos 
(MNDDH), que será articulado e 
representado por uma comis- 
são nacional, composta por um 
membro efetivo e seu respecti- 
vo suplente em cada regional. 
Elevar o nível de conscientiza- 
ção do povo com relação aos 
seus direitos proporcionando 
um avanço nas lutas populares, 
é o principal objetivo do movi- 
mento que terá sua sede em 
Goiânia. 

Violência 
emltaboraí 

Agressões de toda espé- 
cie, tentam prejudicar o trabalho 
comunitário realizado pela 
AMOR (Associação de Morado- 
res das Retas) em Itaboraí. 

Após sofrer uma série de 
hostilidades, a Associação foi 
visitada por um grupo de ho- 
mens, sedizendo policiais, que 
faziam perguntas provocativas 
com o objetivo de intimidar. Foi 
constatado que estes indiví- 
duos estavam entre os capan- 
gas (auto-denominados militan- 
tes do PMDB) que agrediram a 
população, jornalistas e forças 
políticas populares, como sindi- 
catos e a Famerj, durante o ato 
realizado no Largo do Machado, 
no dia 15 de março, em repúdio 
a um ano de Governo Moreira. 

No último dia 17, a AMOR 
teve sua sede invadida à noite, 
pelo telhado, mas, ninguém 
encontrava-se no local. A direto- 
ria acha que esta invasão tinha 
a finalidade de executar outro 
atentado contra seus membros. 
O incidente foi registrado na de- 
legacia policial e o delegado ti- 
tular, Marden de Souza, prome- 

, teu apurar. A Associação, res- 
ponsável por um trabalhp.cQrpu- 

nitário em união com os mora- 
dores, no município, acredita 
que é obrigação do Estado, 
manter e preservar a integrida- 
de física do cidadão e, respon- 
sabiliza forças-Conservadoras 
pelos atentados]  *,   '' 

Guaratiba é a 26.° Região 
Administrativa do município do 
Rio de Janeiro que compreende 
a Reserva Biológica e Arqueoló- 
gica de Guaratiba, a Restinga de 
Marambaia, parte do Parque Es- 
tadual da Pedra Branca, grandes 
áreas de produção rural, duas 
colônias de pescadores e bair- 
ros populares. 

A Reserva Geológica e Ar- 
queológica de Guaratiba — 
RBAG contém inúmeros sítios 
arqueológicos, constituindo-se 
na "última e derradeira área ar- 
queológica da tradição Tupigua- 
rani no Município do Rio de 
Janeiro". 

Desde 1979 o Ministério do 
Exército recebeu indevidamen- 
te do Ministério da Fazenda, 21 
Km2 da área da Reserva Bioló- 
gica e Arqueológica de Guarati- 
ba nela instalando o Centro Tec- 
nológico do Exército — CTEx. 

A presença do CTEx na re- 
gião de Guaratiba trouxe des- 
truições e ameaças como: 
a) atividades predatórias ao 
meio ambiente, como o deslo- 
camento de milhares de metros 
cúbicos para o aterro do man- 
gue, visando a construção de 
moradias para militares e 
técnicos; 
b) ameaças constantes à vida e 
aos pertences dos moradores 
de Guaratiba, por conta do lan- 
çamento de mísseis e foguetes; 
c) tomada da roça de posseiros, 
sem indenização, em 1985; 
d) assassinato de um pescador 
da Pedra de Guaratiba, em 
1986. 

Novas Diretorias 
Algumas Federações reali- 

zaram congressos para discutir 
o Movimento Popular, como en- 
caminhar as lutas em 88 e esco- 
Iheram seus novos 
representantes: 

MAB— (Nova Iguaçu) — 
Presidente: Dilcéia Quintela Na- 
hon; 1 ? Vice: Azuleica Sampaio 
Rodrigues; 2.° Vice: Sérgio Te- 
les Moreira; 3° Vice; Cláudio 
José de Oliveira; t ? Tesoureiro: 
Milton Luiz da Silva Castro: 
2.°Tesoureiro: Bráulio Rodri- 
guesdaSilva; 1 PSecretário: Lú- 
cia Regina Florentino Souto; 
2.°Secretário: Eliane Nicode- 
mos de Souza. 

UNIBAIRROS— (SãóGon- 
çalo) — Presidente: Joel de 
Freitas; Vice: Cristóvam Ânge- 
lo de Oliveira; I.0Secretário: 
Adalto; 2.0Secretário; Cândido; 
1 Tesoureiro: Valdemir; 2.° Te- 
sourei ro:.' Domício 

, Masçarenhgs.     _,. 

ABM (Meriti) — Presidente: 
Sérgio Bonato; Vice presidente: 
Ury Gomes Machado; Secretá- 
ria: Lúcia; Tesoureira: Maria 
Adelaide; Diretor de Saneamen- 
to: Francisco; Diretor de Educa- 
ção: Maria Adelaide da Concei- 
ção (Nalú); Diretor de Saúde: 
Januário. 

Associações 
em Foco 

Agradecemos a colabora- 
ção do Sr. Antônio Pereira, do 
Bairro Costa Barres, que nos en- 
viou material sobre as enchen- 
tes no Estado do Rio de Janei- 
ro. Aproveitamos para solicitar 
às Associações de Moradores, 
Zonais e Municipais que nos en- 
viem, sempre que puderem, no- 
tícias sobre as atividades das 
AMs para o Jornal da Famerj e 
para o Famerj Informa. 

O Forte 
pede socorro 

Morador e Amigo do Rio de 
Janeiro, 

Precisamos de você! O 
Exército quer vender um peda- 
ço do Forte de Copacabana. E 
um terreno da União. Pertence, 
portanto, a todo o povo brasilei- 
ro. Se não for mais de interesse 
militar, deve reverter ao uso da 
população. Ninguém pode 
comercializá-lo! 

O prefeito Saturnino Braga, 
quer atentar contra o que há de 
mais valioso no patrimônio turís- 
tico brasileiro: a paisagem do 
Rio de Janeiro. É ela que atrai vi- 
sitantes de todo o mundo, gera 
empregos e permite a constru- 
ção de hotéis. Nunca o 
contrário! 

Lute conosco! Querem 
mutilar-nos, sufocar-nos, 
emparedar-nos, destruindo o 
que ainda nos resta de verde, de 
ar puro, de horizonte. 

Realizaremos um ato públi- 
co dia 16 de abril, às lOh, na Av. 
Atlântica, Posto 6, contra a ven- 
da do terreno do Forte. 

Contamos com você. 

Associação de Moradores 
e Amigos do Posto 6 e 
Arpoador. 
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0M0 6f?tóii.ei<o 

Filiadas 
853 — AM Sol, Céu e Verde (Porciúncula) 
854 — AMA Jardim Vitor Alves (0. Grande) 
855 _ AM do Bairro Canaã (Arraial do Cabo) 
856 — AM da Vila Bonança (D. Caxias) 
857 _ AM do B. Jorge Abdalaead {D. Caxias) 
858 — AMA da Cidade Nova (Centro) 
859 — AMA da Rua São João Batista (S.J. Menti) 
860 — AM do Bairro Santo Antônio (S.J. Meriti) 
861 — AM do Bairro N.S. Fátima (S.J. Meriti) 
862 — AM do Bairro Visconde de Araújo (Macaé) 
863 — AMA do Arrastão das Pedras (S. Pedro D'Aldeia) 
864 — AM da Serra de Sepiatiba (S. Pedro D'Aldeia) 
865 — AMA dó Porto da Aldeia e Itinga (S. Pedro D Aldeia) 
866 — AMA do Bairro Fluminense e Morro dos Milagres (S. Pedro 
D'Aldeia) 
867 — AM da Rua Fogo (S. Pedro D'Aldeia) 
868 — AM da Capivara (S. Pedro D'Aldeia) 
869 — AMA da Brisa-Mar (Itaguaí) 
870 — AMA de Ibirapitanga (Itaguaí) ^   ,~ ~     A , 
8/1 _ AM do Jardim América e Santa Terezinna (O. branae) 
872 — AMA do Bairro Reino Verde (0. Grande) 
873 — AM Vilar Santo Aleixo (Magé) ■,",■'' 



lEspeciah 
Um ano de Moreira: triste balanço.,. 

No início de seu Governo, 
Moreira Franco estabele- 
ceu o plano de 100 dias 

no qual se comprometeu em 
cumprir 227 metas do seu pro- 
grama de trabalho. No final dos 
100 dias as metas foram pouco 
a pouco lembradas. Saltou aos 
olhos o ressurgimento do es- 
quadrão da morte (grupos de 
extermínio) atuando, principal- 
mente, em Niterói, São Gonça- 
lo e Baixada Fluminense. Sus- 
tentado politicamente pela 
Aliança Democrática, o Gover- 
no começou a se desmanchar 
antes do fim do plano. Dois se- 
cretários de Estado deixaram os 
cargos, o gatilho salarial foi der- 
rubado e houve demissões na 
máquina do Estado, além do 
atraso do pagamento dos servi- 
dores logo no primeiro mês. 

Totalmente identificado 
com a Nova República, Moreira 
Franco e seu secretariado pas- 
saram, provavelmente, os 100 
dias sem receber vencimentos 
devido à falta de recursos e à 
burocracia. Moreira esteve 5 ve- 
zes em Brasília, onde conseguiu 
muitas promessas e poucos 
recursos. 

Um jornal atentou para o de- 
talhe: no plano de 100 dias 
encontravam-se repetidas ve- 
zes as palavras início, estudo, 
elaboração e análise. Das 227 
metas, 45 deixaram de ser cum- 
pridas, 25 foram parcialmente 
cumpridas e 8 canceladas. Den- 
tre as principais metas não cum- 
pridas estavam a drenagem dos 
rios (que trouxe conseqüências 
diretas na calamidade das en- 
chentes em nosso Estado), a re- 
tirada dos presos das delega- 
cias e dos mendigos das ruas. 
E as 144 metas cumpridas? Nin- 
guém se lembra. Provavelmen- 
te não eram tão prioritárias 
assim. 

Quando o Governo Moreira 
Franco completou 6 meses, a 
Folha de São Paulo publicou 
uma pesquisa que apontava a in- 
satisfação dos leitores. Já na- 
quela época, a administração 
Moreira Franco era avaliada co- 
mo "ruim/péssima" pela maio- 
ria dos eleitores da capital. Mo- 
reira anunciou um projeto de go- 
verno em 4 frentes com montan- 
tes, em recursos, de Cz$ 15 bi- 
lhõe§ só para o saneamento da 
Baixada e a extensão do metrô 
para Copacabana e Pavuna. O 
pólo petroquímico (em conjun- 
to com a irrigação) previa inves- 
timentos de Cz$ 120 bilhões 
vindos, principalmente, de gru- 
pos interessados. Nessa época 
o Governo já havia feito um gas- 
to de Cz$ 9 milhões na divulga- 
ção do projeto anunciado em to- 
dos os canais de telev^ão do 
Estado. A maior dúvida evanta- 

da na ocasião era: pela dimen- 
são do programa, as fitas de 
inauguração serão cortadas an- 
tes do final do governo? Pelo 
que já foi feito até hoje, a popu- 
lação do Estado jà sabe a 
resposta. 

Um ano depois, em nova 
pesquisa feita pela Folha de São 
Paulo, 50% da população cario- 
ca acham o Governo Moreira 
Franco "ruim/péssimo" e 76% 
afirmam que não votariam nele 
se as eleições fossem hoje. As 
duas promessas mais importan- 
tes da campanha não foram 
cumpridas: o fim da criminalida- 
de e a reversão do processo de 
decadência econômica do esta- 
do. O Rio de Janeiro é sinônimo 
de violência e Moreira foi literal- 
mente abandonado pela Nova 
República que tanto defendeu 
em sua campanha. 

O Governo do Estado se- 
gue hoje em total descontrole. 
No dia 14 de março, o governa- 
dor declarou aos jornais "... es- 
tá claro que houve uma recupe- 
ração econômica do estado.'' O 
Secretário Estadual de Fazen- 
da, Jorge Hilário de Gouveia, se 
limitou a declarar'' não houve re- 
cuperação econômica.'" Au- 
mentou o número de assaltos a 
bancos, o número de furtos de 
veículos e homicídios dolosos. 
Aumentou, principalmente, a re- 
pressão política ao movimento 
popular que já foi "presentea- 
do" com o Decreto que proíbe 
manifestações de rua sem aviso 
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ssasaa'—«•*—. Ulysses e Moreira demonstra J 

prévio e que foi vítima de uma 
brigada para militar armada.dis- 
farçada de população contente 
com o governo. Gomo se isso 
fosse possível, hoje, no Rio de 
Janeiro. 

Paraa Famerj, neste primei- 
ro ano, dois fatores são particu- 
larmente importantes: o total 
desrespeito e a repressão com 
que o Governador Moreira Fran- 
co vem tratando as entidades 
populares, o que revela o quão 

democrática é a sua proposta 
de governo. Outro fator é o des- 
prezo com que MCHW3 vem 
sendo tratado pela Nova Repú- 
blica. Completamente descom- 
promissado com a população, o 
Governo Federal não dá o me- 
nor prestígio a um de seus pu- 
pilos mais aplicados. Moreira 
caiu na besteira de desafiar o pai 
Sarney ao apoiar 4 anos para o 
mandato presidencial e está 

sentindo na pele o que é gover- 
nar um estado sem recursos vin- 
dos da União. Exatamente a 
mesma situação do Governo 
passado. Somente com en- 
chentes é que os principais em- 
préstimos foram ordenados por 
Sarney junto à CEF (cerca de 
Cz$ 500 milhões). Ainda restam 
27 projetos na CEF sem 
definição. 



Dá-lhe Moreira 
O dia 15 de março, passa- 

gem do primeiro ano do 
governo Moreira Franco, 

foi marcado pela violência. No 
Largo do Machado, onde mani- 
festantes do movimento popular 
se concentravam para seguir 
em passeata até o Palácio Gua- 
nabara, um grupo de homens 
fortes e armados tentou impedir 
que as pessoas se organizas- 
sem para o protesto. 

Após várias tentativas, por 
parte de lideranças do movi- 
mento, de contornar a situação 
de confronto, os homens, que 
se diziam do PMDB, partiram pa- 
ra a agressão física e moral. A 
Polícia Militar assistiu a tudo 
sem tomar nenhum tipo de ati- 
tude em defesa da população. 
Mais tarde o major Lenine de 
Freitas, relações públicas da 
PM, declarou que a Polícia não 
agiu porque tinha ordens de um 
coronel do 4.° BPM para aguar- 
dar a sua chegada. 

Neste mesmo dia, o gover- 
nador do Estado encontrava-se 
em Duque de Caxias, onde foi 
conversar com representantes 
da Associação Comercial local. 

IPCN. Além disso, quebraram o 
carro de som e expulsaram os 
jornalistas do local. 

Revoltados, os manifestan- 
tes se dirigiram para a Cinelân- 
dia onde enterraram simbolica- 
mente o governador e continua- 
ram por toda tarde denunciando 
o que havia acontecido, sempre 
levantando as bandeiras de luta 
do movimento popular como: a 
exigência de participação nas 

nos e diretas já, entre outras 
coisas. 

DESDOBRAMENTO 

Até hoje o governador do 
Estado não apresentou nenhu- 
ma justificativa para o que acon- 
teceu, não se preocupou, ao 
menos, em dar uma satisfação 
à população. As entidades en- 
volvidas, no entanto, já levaram 
até a bancada do PMDB na As- 

T^S^Tmovimento comunitário sao queimadas por 

"moreiristas".  __  

Pesquisa da Cultura Negra 
(IPCN), o Triângulo Rosa, a Ar- 
ticulação do Solo Urbano e o 
Conselho Nacional de Defesa 
dos Direitos Humanos progra- 
maram, com um mês de antece- 
dência, uma manifestação no 
dia do 1 ? aniversário do gover- 
no estadual. 

ba, além de cartazes e faixas 
presas aos postes, agradecen- 
do as "benfeitorias" realizadas 
pelo governador. 

O CONFRONTO 

Liderados por Miguelão — 
segurança do PMDB em 85 e 

FotoÇarlosC^a 

lêncfa^oTS^ 
gues (PMDB), presí^r^^^ ^- 

sembléia Legislativa um docu- 
mento em repúdio à atitude do 
governo do Estado. Foi feita 
também uma denúncia na Co- 
missão Parlamentar de Inquéri- 
to da Alerj e outra na Comissão 
de Direitos Humanos da OAB. 
Está sendo preparada uma ação 
judicial que tem por objetivo res- 
ponsabilizar c Estado e conse- 
guir, através de uma ação penal, 
que os responsáveis pela des- 
truição do material arquem com 
os prejuízos, indenizando as 
entidades. 

A MANIFESTAÇÃO 

A fim de exigir que o gover- 
nador cumprisse as promessas 
feitas durante sua campanha, a 
Famerj, a CUT, o Instituto de 

Ao chegarem ao local da 
concentração, o Largo do Ma- 
chado, encontraram uma festa 
organizada pelo governo, que ti- 
nha trio elétrico, banda de mú- 
sica e bateria de escola de sam- 

86 — cercado 100 homens ar- 
mados atacaram os manifestan- 
tes, rasgando faixas e cartazes. 
Bateram e ameaçaram várias 
pessoas, inclusive Hélio Ricar- 
do, vice-presidente da Famerj, e 
Wilson Roberto Prudente, do 

decisões do governo, constru- 
ção de moradias populares e a 
posse da terra, saneamento bá- 
sico e urbanização das favelas 
e loteamentos, transporte bom 
e barato, fim da violência policial 
e o respeito dos direitos huma- 

O que o movimento popular acha do governo Moreira? 
A maioria das Associações 

de Moradores presentes no ato 
reclama, hoje, da falta de diálo- 
go das autoridades estaduais. O 
aumento constante da repres- 
são às manifestações de pro- 
testo organizadas, o assassina- 
to de líderes do movimento po- 
pular e o não cumprimento das 
promessas eleitorais têm sido a 
tônica deste primeiro ano de 
mandato do governador Morei- 

ra Franco, que já é conhecido 
pela população como o governo 
das "placas". 

Para Maria Rosalina Mar- 
tins, da Federação de Barra 
Mansa, o PMDB tem injustiçado 
o povo e o governador não cum- 
pre nada do que lhe é pedido. Já 
Maria Copertino, da Articulação 
Nacional do Solo Urbano de Vol- 
ta Redonda, afirma que "antiga- 

mente a polícia não era tão vio- 
lenta com os posseiros; hoje, o 
pessoal é arrancado a força e 
não tem tempo prá saber de 
quem é aterra." 

Na opinião do presidente da 
AMs do Posto 6 e Arpoador, Ivan 
Dhom, Moreira está fazendo um 
governo voltado para a Zona Sul. 

Ivan assegura que "toda Copa- 

cabana está contra a constru- 
ção do metrô, mas mesmo as- 
sim o governador insiste em fa- 
zer este investimento, 
esquecendo-se da Zona Oeste 
por exemplo." 

Cláudio Felipeto, da AMA 
Coletivo Vila Nova,Zonal Ban- 
gu, diz que entre o governo pas- 
sado é o atual não há uma dife- 

rença radical nas concepções 
de política de classe. Mas se- 
gundo ele, existem modifica- 
ções nesta política, pois "o pri- 
meiro não usava a repressão sis- 
temática e páramilitar como o 
atual e, além disso, Brizola tem 
uma oposição imediata ao go- 
verno da Nova República, en- 
quanto Moreira é o representan- 
te deste governo." 
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As enchentes de fevereiro deixaram o Rio de Janeiro em 
situação de calamidade. As chuvas que provocaram mortes e 
destruição, demonstraram a incapacidade do Governo do 
Estado para enfrentar uma catástrofe como essa. 

A falta de hospitais e medicamentos, a falta de equipamentos 
para socorrer a população sofrida com os desmoronamentos, 
demonstrou a ineficácia do governo, mas também despertou a 
solidariedade em todo o Brasil. E, no meio dessa população, as 
Associações de Moradores estavam alertas e foram para as 
ruas para socorrer, recolher alimentos, cadastrar famílias, 
improvisar abrigos, brigar pelas verbas e donativos vindos de 
todo lugar, inclusive do exterior. Por isso, publicamos aqui as 
atividades de algumas Associações. Mas o trabalho não pára 
aí. As chuvas fortes cessaram, mas ainda há muito o que fazer. 

Muitas famílias ainda não têm para onde ir. Várias regiões da 
Baixada Fluminense continuam ilhadas e o alimento recebido já 
se esgotou. Por isso as Associações de Moradores do Estado 
do Rio de Janeiro continuam alertas. É preciso fiscalizar o 
destino das verbas e sua aplicação e cobrar do Governo as 
obras necessárias para que essa catástrofe não se repita. 

AMA SAO CRISTOVAO-es- 
teve trabalhando em conjunto 
com três associações do Mor- 
ro da Mangueira. A favela é di- 
vidida em três partes: Telégra- 
fos, Candelária (250 famílias 
desabrigadas) e Mangueira 
(cerca de 1000 pessoas na 
rua), e foi bastante atingida pe- 
la chuva. Os moradores de São 
Cristóvão, junto à diretoria da 
associação, estiveram partici- 
pando do trabalho de remoção 
das famílias que haviam perdi- 
do suas casas e das que esta- 
vam prestes a perder, organi- 
zando alojamentos, dando as- 
sistência médica, etc. 

Há alguns anos a AMA São 
Cristóvão vem desenvolvendo 
um trabalho junto às Associa- 
ções de Favelas da 7 a RA. Du- 
rante esse tempo, uma das rei- 
vindicações mais constantes 
deste Conselho tem sido a con- 
tenção de encostas no morro 
da Mangueira, havendo vários 
processos arquivados na pre- 
feitura, e sendo este assunto 
ponto de pauta permanente do 
CGC. 

PETRÓPOLIS— Foi criado 
um fórum em prol da reconstru- 
ção da cidade, no qual partici- 
pam 42 entidades, entre elas a 
Federação das Associações de 
Moradores do município (FAM- 
PE), sindicatos, associações 
de profissionais. Clube de Ser- 
viços, Universidade Católica de 
Petrópolis e Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos. 

Os flagelados — que so- 
mam 2 mil 470, entre homens, 
mulheres e crianças, incluindo 
bebês — encontram sérios 
problemas com o governo mu- 
nicipal, que não toma providên- 
cias definitivas para a questão 
de suas moradias. 

Em março, houve a ocupa- 
ção do Sítio Cebolinha por 32 
famílias apoiadas pelo frei Leo- 
nardo Boff e pelo movimento 
comunitário. Porém, houve re- 
pressão da Polícia Militar, que 
prendeu Boff e vários flagela- 
dos. Todos os ocupadores tive- 
ram que sair da área, e um gru- 
po de oito famílias, que partici- 
pou da ocupação, ficou aloja- 
do numa creche próxima ao lo- 
cal. No dia 4 de março os de- 
desabrigados promoveram uma 
passeata no centro da cidade, 
protestando contra o descaso 
da prefeitura. 

A FAMPE, através do seu 
presidente Wanderley Ribeiro, 
repudiou o tratamento dado aos 
flagelados, pelo prefeito Paulo 
Rattes, e lamentou a troca do 
diálogo pela violência. 

Há dez anos, técnicos e 
geólogos da Feema alertaram 
— em relatório-diagnosticando 
o quadro florestal de Petrópo- 
lis— para a provável ocorrên- 
cia de desbarrancamentos, 
descida de pedras e lama, bem 
como enchentes, provocadas 
pelas chuvas e pelos desmata- 
mentos, construções desorde- 

nadas em encostas e uso ina- 
dequado do solo. Esta avalia- 
ção foi reafirmada por profissio- 
nais do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São 
Paulo, em outro relatório. Gran- 
de parte do município é prote- 
gida por leis federais e esta- 
duais que, no entanto, não são 
cumpridas pelas autoridades, 
permitindo agressões à nature- 
za e ao meio ambiente. 

CAXIAS — Existem 3 mil 
904 famílias desabrigadas, se- 
gundo cadastro das Associa- 
ções de Moradores. 

Dando prosseguimento à lu- 
ta para ajudar os flageiados., foi 
criado o Comitê de Solidarieda- 
de e Jusfiça, que está aberto 
a participação de entidades po- 
pulares e é composto pelo 
MUB (Federação das AMS de 
Caxias) e por outras institui- 
ções como a Igreja Católica, re- 
presentada pelo bispo Dom 
Mauro Morelli, a Igreja Metodis- 
ta, a LBA e a prefeitura, entre 
outros órgãos. O Comitê tem o 
objetivo de planejar, conjunta- 
mente com organ!smos públi- 
cos, o uso de veroas destina- 
das à comunidade, nas suas di- 
versas necessidades. 

Do número total de desa- 
brigados, 2 mil 826 famílias, 
necessitam de casas comple- 
tas, pojs perderam tudo. As 
restantes mil e setenta e oito, 
precisam de reconstrução par- 
cial de suas casas.Há ainda, no 
município, várias áreas 
alagadas. 

No dia 10 de março, em 
reunião promovida pelo MUB, 
na Câmara dos Vereadores, as 
Associações de Moradores le- 
varam relatórios contendo infor- 
mações sobre a situação em 
seus bairros e comunidades — 
número de desabrigados e pre- 
juízos -, para autoridades do go- 
verno municipal, Secretaria Es- 

Desabamento na Abolição 

tadual de Assuntos Fundiários 
e CEHAB. 

- Recursos no valor de 400 
milhões de OTNs serão em- 
prestados pelo Governo Fede- 
ral ao Estado, através da Caixa 
Econômica, para aplicação no 
socorro à Baixada Fluminense. 
As Federações das Associa- 
ções de Moradores dos Muni- 
cípios da Baixada (MAB,MUB e 
ABM) e a Famerj negociam 
com a CEHAB, Secretaria de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana (Fundren), a par- 
ticipação do Comitê de Solida- 
riedade no processo de aplica- 
ção de toda esta verba. Do to- 
tal deste dinheiro, 10% serão 
enviados, primeiramente, para 
reconstrução de casas. 

NOVA IGUAÇU — A situa- 
ção nãj é diferente das outras 
áreas atingidas pela enchente. 
Na região, mais de 2 mil pes- 
soas estão desabrigadas, e as 
AMs, junto ao MAB e a popula- 
ção local, entraram de cabeça 
na ajuda à população. Foi cria- 
do um Comitê de Habitação 
que é composto pelo governo 
do Estado, a Prefeitura de No- 
va Iguaçu e pelo MAB. Nas reu- 
niões que já foram feitas, a Pre- 
feitura se comprometeu a doar 
os terrenos, enquanto o Esta- 
do garantiu entrar com 60% 
das verbas necessárias para a 
construção de casas popula- 
res. O cadastramento das pes- 
soas necessitadas vai ficar por 
conta do MAB e das associa- 
ções de moradores. 

SÃO JOÃO DE MERITI — A 
ABM cadastrou 4.175 famílias 
que tiveram suas casas invadi- 
das pelas águas da enchente e 
perderam seus pertences. 
Destas, C56 famílias ficaram 
desabrigadas. Foram registra- 
dos 55 casos de desabamen- 
to e 13 mortes nos 32 bairros 
atingidos do Município. Duran- 
te o período mais critico da tra- 
gédia foi formada uma Comis- 

são de Solidariedade a Meriti 
que se reunia diariamente e era 
composta pela Secretaria Mu- 
nicipal de Saúde, ABM, Corpo 
de Bombeiros e o Deputado 
Estadual Ermani Coelho.O Co- 
mitê de Saneamento da Baixa- 
da foi conversar com o Secre- 
tário Estadual de Desenvolvi- 
mento Urbano, Haroldo de Ma- 
tos , e conseguiu que ela se 
comprometesse a mandar a 
CEHAB construir 8 mil casas 
em regime de urgência. 

A maior crítica que o movi- 
mento tem da atuação do pre- 
feito é ele não ter decretado 
estado de calamidade pública 
como foi feito na maioria dos 
municípios da Baixada. Isso fez 
com que o município perdesse 
a  oportunidade de conseguir 
verbas para a sua reconstru- 
ção. 

REALENGO — No morro 
São Cosme e São Damião seis 
famílias ficaram desabrigadas e 
a Associação de Moradores do 
local fez, pessoalmente, o ca- 
dastramento dessas pessoas e 
a distribuição das doações. Os 
desabrigados ficaram alojados 
na Escola Dalva de Oliveira. 

Na Zona Oeste, a popula- 
ção revoltada com o descaso 
das autoridades frente às en- 
chentes que deixaram centenas 
de pessoas desabrigadas na 
área, resolveu ocupar, no dia 29 
de fevereiro, a Região Adminis- 
trativa de Bangu. Os moradores 
reivindicavam desde donativos 
até a contenção das encostas e 
a limpeza das ruas. Entretanto, 
a recepção aos desabrigados 
não foi das melhores. Eles foram 
agredidos pela Polícia Militar. 

PENHA— Cerca de 50 pes- 
soas ficaram desabrigadas no 
bairrojem conseqüência das en- 
chentes que abalaram o Rio. A 
população favelada foi a mais 
atingida pelas chuvas e contou 
com a FAMERJ para cadastrar 



Foto Avanir Niko/ Última Hora 

DESMORONAMENTO NA ROCINHA 

Plenária 
das Enchentes 

A FAMERJ realizou Plenária das Enchentes no sábado, dia 
27/02, com ampla'participação das Zonais Sul, Leopoldina, Jaca- 
repaguá,Norte,Bangu e Suburbana;das Federações Municipais de 
Caxias (MUB), São Gonçalo (UNIBAIRROS, Petrópolis (FAMPE), 
Itaguaí (FRAMI) e Barra Mansa (CONAM-BM); diversas Associa- 
ções de Moradores e Favelas mais a FAFERJ, Articulação Nacio- 
nal de Solo Urbano e o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos. 

As propostas aprovadas foram: 
— Urbanização das Favelas e dos Loteamentos; construção de 

casas populares; saneamento básico; dragagem, canalização 
e limpeza dos rios; reflorestamento e obras de contenção de 
encostas; contra as remoções; suspensão do pagamento do 
IPTU sobre as áreas afetadas; abertura imediata de frente de 
trabalho por parte dos Governos; que os Municípios e Estados 
suspendam o pagamento da dívida externa e interna, e esses 
recursos sejam aplicados na solução dos problemas das co- 
munidades; a não suspensão do Decreto de Calamidade en- 
quanto não houver soluções efetivas e recursos suficientes pa- 
ra reconstrução das Cidades. 

— Apoio da FAFERJ, FAMERJ e suas Zonais e Municipais às ocu- 
pações de terra. 
Campanha sistemática de denúncias de omissão dos Governos. 

— Exi gir a efetiva participação do movimento comunitário na defi- 
nição das obras, prioridades, controle e acompanhamento das 
verbas e projetos. 

— Ampla mobilização das Associações, Federações e Zonais para 
pressionar as Prefeituras locais das regiões atingidas pelas 
enchentes. 

— A nível da Cidade do Rio de Janeiro: realizar manifestação na 
Prefeitura do Rio, a partir do trabalho da Zonal Bangu, ampliar 
a participação dos outros Zonais e em conjunto com a FAFERJ. 

— Estimular a criação do Comitê de Luta e Defesa dos Desabri- 
gados pelas regiões atingidas pela enchente, e constituir um 
Comando Central com a participação da FAMERJ, Zonais, Fe- 
derações Municipais, FAFERJ, CUT, Articulação do Solo Urba- 
no, IPCN e outras Entidades da Sociedade Civil. 

— Solicitar apoio técnico para ajudar o movimento nas áreas de 
geotécnica, solo, engenharia, drenagem e dragagem dos rios 
ao Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros, IAB e 
Universidades. 

— Solicitar apoio à OAB/AJUP para realizar estudo técnico/jurídi- 
co visando ver se cabe uma ação judicial para idenizar as víti- 
mas das enchentes e resposabilizar o poder público Municipai,- 
Estadual e Federal. 

— Articular e contatar o movimento popular de Ubatuba e do Acre, 
regiões que foram também atingidas pelas enchentes, para rea- 
lizar mobilização e pressão a nível nacional junto ao Governo 
Federal, em Brasília. 

— Elaborar estudos técnicos sobre as obras do metrô para Co- 
pacabana e Ipanema visando acionar, se possível, na Justiça, 
a paralisação das obras. A prioridade social não é o metrô para 
a Zona Sul, e sim, as reivindicações básicas da população: mo- 
radias e saneamento. 

— Organizar um ciclo de debates sobre as conseqüências das en- 
chentes e do descaso e omissão dos Governos. 

as famílias que tiveram seus 
pertences destruídos. 

A Associação de Morado- 
res participou, ativamente, na 
ajuda aos desabrigados e teve a 
colaboração dos moradores, 
que atenderam ao apelo da AMA 
para doar alimentos e roupas 
aos flagelados. 

ANDARAÍ — A mobilização 
dos moradores no bairro foi ge- 
ral. A AMARAÍ já tem uma pro- 
posta de recolher assinturas pa- 
ra entrar com uma ação coletiva 
contra o Estado por perdas e da- 
nos, e para isso velo pedir apoio 
jurídico da OAB. 

O levantamento dos prejuí- 
sos foi levado ao Conselho — 
Governo — Comunidade e à Se- 
cretaria Municipal de Obras, 
que já começou a desobstruir 
os rios. Segundo uma morado- 
ra — só na Rua Paula Brito os 
muredores perderam tudo e ti- 
veram que ir para a caca de 
parentes. 

ILHA — No bairro, o prejuí- 
zo deixado pelas chuvas é de 
dez barracos destruídos, com 

90 desabrigados na Favela do 
Dendê e mais três pessoas de- 
sabrigadas na Favela do Parque 
Roial. Os flagelados ficaram na 
Associação de Moradores do 
Morro do Dendê, que fez o ca- 
dastramento dessas pessoas. 

ZONAL SUBURBANA — 
Realizou um intenso trabalho de 
ajuda aos desabrigados em 
conjunto com as AMs da região. 
A coleta de donativos e a orga- 
nização dos alojamentos foram 
feitos com o auxílio da comuni- 
dade dos bairros do subúrbio. 
Com as chuvas, cerca de 900 
pessoas ficaram sem ter onde 
morar. E o maior problema que 
eles estão enfrentando é com 
relação à saúde, que está mui- 
to mal-assitida pelo governo. 

ZONA SUL — Os bairros fo- 
ram menos atingidos pelas en- 
chentes e as AMs da região es- 
tiveram mobilizadas para ajudar 
aos desabrigados do Estado. A 
AMA Leme, por exemplo, fez um 
trabalho junto à Paróquia do Le- 
me e enviou donativos à vários 
locais como: Vila São João 
(SJM), Cantagalo (onde há um 
CIEP com 300 desabrigados). 

Remover não 
éa solução 

A situação de calamidade instalada no Rio de Janei- 
ro pelas fortes chuvas provocou a morte de dezenas de 
pessoas, desabrigou milhares delas e causou grandes 
prejuízos. Vários setores da sociedade e dos governos le- 
vantaram a hipótese de remoção das favelas. Estas medi- 
das têm como argumentoc o perigo a que as populações 
dos morros estão expostas, devido às características de 
suas habitações que desmaiam a vegetação das encos- 
tas e enfraquecem a base destas, tornando-as sujeitas a 
deslizamentos. 

A Famerj, em posição tomada na Plenária das Enchen- 
tes, realizada no final de fevereiro, é contra esta idéia. A 
entidade é de opinião que é necessária a urbanização des- 
tas favelas situadas nos morros e outras medidas de sa- 
neamento, como as obras de contenção de encostas e 
reflorestamento. 

A preocupação da Famerj e de outras entidades re- 
cai sobre o problema social que a remoção representa- 
ria, como já aconteceu em 1966, quando várias comuni- 
dades faveladas da Zona Sul foram removidas para apar- 
tamentos na Zona Norte, Jacarepaguá e outras áreas. Essa 
população enfrentou dificuldades com relação à proximi- 
dade de seus empregos e a ambientação no novo lugar de 
moradia. Por isso, muitas pessoas destas comunidades 
que, inclusive estão em áreas de risco, relutam em aban- 
donar suas casas. 

O movimento das Associações de Moradores, repre- 
sentado pela sua Federação, pretende tomar medidas para 
resolver esta questão. A entidade formou uma comissão 
compostade engenheiros e arquitetos das universidadesS 
da cidade, membros do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
Clube de Engenhara e Sindicatos dos Arquiteto e dos En- 
genheiros para, em primeiro lugar, verificar se há realmente 
150 regiões de alto risco no município — segundo a rela- 
ção da prefeitura. 

Esta atitude está inserida na ampla mobilização pro- 
movida por outras entidades populares com o objetivo de 
apressar os governantes para atuarem na reestruturação 
das favelas, já que a insegurança continua nas encostas. 

Vila São José (Caxias), Morro 
dos Macacos (Tijuca), Niterói e 
Acari. Eles divulgaram o local de 
coleta através de filipetas que 
foram distribuídas nos prédios 
do bairro. 

HORTO — A situação ainda 
é crítica. Com as chuvas, cerca 
de 120 casas que ficavam às 
margens do rio dos Macacos fo- 
ram destruídas. 

A diretora da Escola Esta- 
dual Manoel Bandeira, Teresa 
Maria da Silva, botou para fora 
11 famílias que estavam abriga- 
das no colégio. Apesar dos ape- 
los da Associação de Morado- 
res do Horto e do ofício encami- 
nhado pela 6a RA, a diretora não 
se sensibilizou e as onze famí- 
lias foram alojadas nas casas 
dos vizinhos. 

Atualmente o maior proble- 
ma que eles têm é com relação 
à ponte que dá acesso ao local, 
que caiu e foi substituída provi- 
soriamente por uma do Exérci- 
to. No entanto, está proibida a 
passagem de caminhões, o que 
prejudica a entrega de gás e a 
coleta de lixo. 

A difícil 
situação 

no Formiga 
Em março, Famerj — repre- 

sentada pelo diretor na área de 
Saúde, Homero Pereira de Sou- 
za, e pelo diretor na área de Sa- 
neamento Básico, Francisco de 
Assis Freitas — visitou, acom- 
panhada pela imprensa, o mor- 
ro da Formiga, um dos locais 
mais atingidos pelas chuvas no 
Grande Rio, para conhecer e le- 
vantar a situação em que se en- 
contram os flagelados. Este tra- 
balho contou com a colabora- 
ção e o apoio da Associação de 
Moradores da região e teve co- 
mo objetivo principal ajudar na 
busca da solução dos graves 
problemas que afligem estas 
populações. 

Há grandes danos no mor- 
ro. Morreram dez pessoas víti- 
mas diretas dos deslizamentos 
e há 1.200 desabrigados. A co- 
mitiva e uma diretora da Asso- 
ciação, Nadir Maria dos Santos, 
percorreram uma capela e dois 
colégios da administração muni- 
cipal, onde encontraram ho- 
mens, mulheres (algumas grávi- 
das), crianças (entre elas 
recém—nascidos) num estado 
de quase completo abandono. 
Males como febre, diarréia, sub- 
nutrição, pneumonia, sarna e 
piolho são agravados por uma 
deficiente assistência médica. 

É grande a insegurança, por 
parte de todos, com relação à 
moradia. Os governos munici- 
pal, estadual e federal não pres- 
taram nenhum auxílo e são os 
principais responsáveis por es- 
te quadro. 
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Vamos ao Conselho de Representantes 
Nao deixe de participar deste importante momento, com sua Associação de Moradores A pauta é de grande 

importância para nosso avanço, principalmente a questão da alteração dos estatutos. Precisamos ter quorum O 
conselhao vai ser dia 17 de abril das 9:00 às 17:00 h no IFCS, Largo de São Francisco — RJ 

Proposta de pauta: 
— Avaliação dos Governos Federal e Estadual; 
— Estrutura e organização (final do 3.° congresso) 
— Eleição do Presidente e Secretário do Conselho 

Reproduzimos abaixo o relatório aprovado no III Congresso da Famerj e que será votado no Conselho. Não deixe de 
levar o seu jornal para acompanhar a votação. 

Em votação Estrutura do Movimento 
OBS: Apenas 3 grupos apresentaram as propostas, sem deliberção acerca 

do Tema, sendo que um deles encaminhou destaques em algumas propostas. 

I — INFRA-ESTRUTURA MATERIAL 

a) Política de constante prestação de contas do setor financeiro da Federa- 
ção aos Conselhos (Intermediário e de Representantes),através de boletins 
semestrais; 

b) Manter todo o patrimônio, imóvel e móvel, da Federação, bem como am- 
pliar esta conquista para todas as bases do Movimehto (AMs, Zonas e Municipais); 

c) Proceder auditoria dos bens da Federação, para que todas as AMs tomem 
conhecimento do seu patrimônio e da situação atual do Movimento; 

d) Discutir com todo o Movimento a política administrativa e financeira da 
Federação; 

e) Desenvolver política de auto-sustentação do Movimento e independência 
financeira do mesmo; 

f) Discutir e deliberar, no Conselho de Representantes, política de recruta- 
mento e seleção dos funcionários do Movimento; 

g) Reafirmar (pois foi aprovado no Congresso passado) que a diretoria, junto 
com as Coordenações Zonais e Municipais gere uma política de finanças que 
auxilie as Municipais e Zonais; 

II — SOBRE OR ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO DO MOVIMENTO CONSELHO 
DE REPRESENTANTES 

a) Só será permitido votar-se posições que tenham sido apresentadas na As- 
sociação de Moradores de referidos representantes; 

b) Deve direcionar a discussão e encaminhar as lutas especificas, ao mesmo 
tempo de disscussão das lutas gerais: 

c) Os conselheiros deverão ser eleitos em Asssembléia da Associação, acom- 
panhada pela Coordenação Zonal ou Municipal, e só poderá ser votado aquele 
que não ocupar outra função na AM, Zona ou Municipal; 

d) Todos os temas a serem matéria de deliberação devem ser objetos de dis- 
cussão precedente das AMs, pois seus representantes devem votar de acordo 
com a base, mesmo que o conselheiro tenha posiçãp pessoal diferente; 

e) O voto da AM deixará de ser contado no quorum, caso ela falte a 3 reu- 
niões seguidas no CR, ou que não compareça à 1/3 das reuniões das Plenárias 
Lutas. 

CONSELHO INTERMEDIÁRIO 

a) Deve ser resgatado o seu caráter deliberativo, devendo os conselheiros 
levar posições de sua Zonal ou Municipal, e não posições particulares; 

b) Os conselheiros serão eleitos em Pré-Congressos das Zonais e Munici- 
pais, acompanhados pelas respectivas coordenações, só podendo ser votado 
aqueles que não ocupar outra função na Zona ou Municipal; 

c) Todos os temas, a serem matéria de deliberação do Cl, devem ser objeto 
de discussão precedente nas Zonas e Municipais, pois os conselheiros devem 
votar de acordo com suas bases; 

d) O Cl cumpre papel fundamental no Movimento, tanto para a integração das 
lutas, como para unificação das mesmas, seja ao nivel estadual ou ao nivel regional. 

DIRETORIA 

a) Nenhum diretor eleito poderá participar do pleito eleitoral e de cargos de 
confiança do Governo, até que termine o seu mandato na direção do Movimento; 

b) Que a diretoria tenha prazo de 60 dias para fazer levantamento das AMs 
desativadas; 

c) Que a diretoria saia dos gabinetes; 
d) Deve-se evitar, na medida do possível, a reeleição de diretores; 
e) Reuniões da diretoria deverão sofrer rodízio quanto ao local, cada semana 

em 1 Município;. 
f) Diretores deverão fazer rodízio nos trabalhos das Coordenações Zonais. 

III — AS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DO MOVIMENTO 

a) As plenárias de lutas devem se efetuar, periodicamente, de 3 em 3 meses, 
e como resultantes de Plenárias Zonais e Municipais, que devem ser realizadas 
dé'2-em 2 meses; 

b) Cada AM poderá se fazer representar por um ou mais membros nessas 
plenárias, sendo votações por AMs e tendo caráter consultivo; 

c) Cada AM deve organizar comissões por luta. 

IV — A  INTERIORIZAÇÃO DA FAMERJ 

a) O Cl é fundamental na interiorização do Movimento, através da criação, 
entre Os seus representantes, de comissões de interiorização da FAMERJ, por 
regiões (serrana. Lagos, Norte, Sul, etc.) 

b) Os Conselhos Zonais/Municipais desenvolverão o papel de articuladores 
do Movimento local com a Federação Estadual; 

c) Deverão realizar-se encontros regionais dos CRs dos Municípios da re- 
gião, ou coordenações, ou Conselhos Zonais por região; 

d) Criação de Conselhos locais — o diretor deve se reunir com 3 membros 
do respectivo Conselho. 

V — SOBRE A FILIAÇÃO 

a) Maior rigor nas filiações das AMs — a diretoria deve realizar levantamento, 
quando a AM pedir filiação —, e estas devem conhecer o Estatuto da Federação. 

VI — DIVERSOS 

a) Realizar Minicongressos; 
b) Divulgação imediata das deliberações do Congresso; 
c) Manter informe, no Jornal da FAMERJ, sobre as AMs que se filiaram ou 

desfiliaram-se; 
d) Criação de comissão de apoio às lutas sindicais e rurais; 
e) Criação de uma secretaria de formação e informaçãp na FAMERJ; 
f) Criação de uma Banco de Dados; 
g) Realizar cursos de formação política; 
h) O Movimento não deve permitir que uma mesma pessoa acumule vários 

cargos ou funções dentro do Movimento. Exemplo:presidente da AM, Conselhei- 
ro no CR,'Conselheiro no Cl, Coordenador Zonal ou Municipal.(1 grupo — que 
isto seria uma orisentação e não obrigação). 

I) Criação de Conselhos Locais — o vice-presidente da região se reúne com 
os representantes de sua região; 

j)Pessoas empregadas na FAMERJ não deverão ocupar a presidência de AMs 
até 1 ano antes da eleição; 

I) Os representantes das AMs nas Zonais terão direito somente a 2 gestões 
consecutivas; 

m) Criação de coordenações para operacionalização das lutas 
n) Encaminhar à Constitunte um Projeto que garanta aos diretores da FAMERJ 

dispensa de suas atividades profissionais, a exemplo do Sindicato; 
o) Que cada AM receba o Estatuto da FAMERJ o qual deverá ser repassado 

aos seus associados, mediante uma contribuição financeira; 

VII ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

a) Criação do Conselho Fiscal que terá competência para acompanhar as 
decisões administrativas e financeiras cotidianas. 
• terá a competência, anualmente, de dar o parecer das contas da Diretoria 
e convocar uma Assembléia Ordinária, anualmente, para a devida prestação de 
contas; 

— duração mandato: 2 anos; 4 anos 
(término do mandato 1 mês após a eleição da diretoria). 

— Eleição: no 1.0 CR após o Congresso: 30 dias após eleição de Diretoria 
b) Conselho Intermediário: 

•mantê-lo • aboli-lo 
— participação: 3 representantes para as primeiras 20 AMs filiadas à Zonal/ 

Municipal, acrescentando 1 representante a cada fração de 20 AMs 
— eleição dos representantes em Pré-Congressos nas Zonais e Municipais, 

de 2 em 2 anos. 
c) Conselho de representantes — reuniões ordinárias: • 4 em 4 meses • 

3 em 3 meses • (jan, abr, jul e out)o de acordo com a necessidade 
— eleições para presidente e secretário: • 2 em 2 anos 

• próxima eleição jan/88, mas ainda com mandato de 1 ano, ou depois disto 
é que seria de 2 em 2 anos. 

d)-Congresso: • em 3 momentos 
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1P) discussão e aplicação das deliberações do Congresso anterior, que de- 

sembocará na realização de Pré-Congressos nas Zonais e Municipais, dando ori- 
gem a teses que devem circular por todo o m Movimento, até a realização do 
2° Momento; 

2°) o segundo momento é a reunião dos delegados eleitos pelas AMs e Zo- 
nais/ Municipais, que debaterá e deliberará o Programa de lutas e a política orga- 
nizativa do Movimento; 

3°) o terceiro momento é da eleição da Diretoria da Federação, que se efe- 
tuará 30 dias após o segundo momento 

— a formação de chapas e a apresentação das mesmas se dará através de 
um Conselho de Representantes convencional, 15 dias após a realização do 2.° 
momento do Congresso. 
— as chapas terão 15 dias para ampla campanha por todo o Movimento. 
— as eleições se darão descentralizadas, por casa Zonal e Municipal 
— votarão todos os delegados que participaram em pelo menos 2 dias de dis- 

cussão do Congresso, excetuando-se o dia da abertura. 
Perde o direito a participar do Congresso com direito a voto, toda AM que 

deixe de participar 3 vezes seguidas do CR., ou que não compareça a 1/3 das 
reuniões das Plenárias de Lutas. 
e) organização do Município do Rio de Janeiro 
— Conselho Municipal de AMs 
• formado pelas coordenações zonais (2 representantes por Zonal) 
— Federação Municipal de AMs 
• uma proposta remete esta proposta para discussão no interior do Movimento, 
para posterior deliberação. 
f) criação do Conselho Deliberativo 
— para estabelecer os planos de ação de âmbito estadual e nacional de acordo 
com o deliberado pelo Congresso — reuniões trimestrais, 
g) criação do Conselho Operacional 
— para planejar e conduzir as campanhas de âmbito nacional e estadual, atri- 
buindo a cada uma das 8 comissões uma ou duas campanhas — reuniões 
trimestrais, 
h) criação do Conselho Diretor 
— composição 1 — • 3 representantes / Federação Municipal 
• 3 representantes / Zonal 
2 — • 3 representantes / Municipal 
• 3 representantes do Conselho Municipal do Rio. 
• representantes de cada Zonal 
3 representates / Municipal 
•3 representantes do Conselho Municipal do Rio 
4 — • 3 representantes para cada 50 Associações ou fração filiadas e 2 repre- 
sentantes para cada 50 associações ou fração seguintes, por cada Zonal e 
Municipal, 
mesma proporção do atual Conselho Intermediário. 
— a diretoria eleita terá o prazo de 60 dias para implantá-lo. 
i) Diretoria 
— eleição 
• eleitos serão todos os associados das Ams 
— manutenção do estatuto: delegados ao Congresso 
— inscrição de chapas 
• 30 dias antes da eleição 
• 10 dias antes da eleição 
(permanecendo a eleição nos dias de discussões no Congresso) 
— composição de diretoria 
• majoritária 
• proporcional 
— chapas deverão apresentar seus programas antes do dia da eleição. 
— diretor que se candidatar a cargo eletivo ou ocupar cargo de confiança nos 
órgãos públicos: 

Educação... e agora? 

ms/p CR 

• perderá o seu mandato 
• será licenciado do cargo da diretoria, 6 meses antes da eleição — reformulação 
dos cargos da Diretoria: 
• Presidente 
• Vice-Presidentes Regionais (5, 6, 9,11) 
— norte fluminense —- sulfluminense — Região dos Lagos — Região Serrana — 
Baixada Fluminense — RJ, Niterói e São Gonçalo 
• Secretário-Geral • Secretário • 1.° • Tesoureiro Geral 1 ."Tesoureiro • Diretor 
de Divulgação • Diretor Cultural • Diretor Jurídico 
• Diretor Social 
• Diretor de Lutas: Saúde, Saneamento, Educação, Transporte, Abastecimento, Cul- 
tura, Habitação (3 diretores: Loteamentos, Conjuntos Habitacionais e Posse da Terra). 
— Criação de uma diretoria executiva que se reuniria semanalmente. 
• A diretoria como um todo, se reuniria uma vez por mês. 
— destituição de Diretor por faltas às reuniões: 
3 faltas seguidas às reuniões de diretoria 
5 faltas seguidas às reuniões de diretoria 
O diretor será substituído: 
• pelo CR 
• Diretoria (2/3 da mesma terão que votar a favor) 
— Diretor que não cumpra seu papel, ou que não execute as deliberações dos CRs, 
CIs e Congresso, o CR terá direito de destituí-lo de sua função e eleger outro em 
seu lugar. 
• desde que o CR tenha quorum 
• a destituição só poderá ser feita por 2/3 dos membros presentes no CR. 
) recursos: 
— regulamentar nos estatutos da FAMERJ a existência das Zonais como órgão da 
Federação. 
• que esta regulamentação das Zonais no Estatuto possibilite a sua existência in- 
dependente, autogerência financeira e poliiica. 
• desfiliação à FAMERJ — pelo Conselho Deliberativo adreferendum do Congres- 
so — em caso de 6 faltas de participação em campanhas de âmbito Zonal. 
1) articulação a nível nacional. 
• . desf iliação à CONAM 
• manter a filiação. 

Caso não haja quorum para deliberar alteração estatutária neste Conselho, de- 
verá ser formada uma Comissão de 9 membros que receberá todas as propostas 
de alterações, no prazo de 45 dias, a partir disto terá 30 dias para elaborar um ante- 
projeto de estatuto que será publicasdo no jornal da FAMERJ, juntamente com a 
convocação de um Congresso Extraordinário dentro de 30 dias com a finalidade 
específica de discutr e deliberar sobre as alterações estatutárias. 

RELATORA: ANA ALICETE BEVILÁQUA 
AM. Boa Esperança — NI 

Depois de um ano tumul- 
tuado para a educação, que re- 
sultou no atropelamento das 
discussões sobre o processo 
eleitoral de diretores das esco- 
las públicas municipais, na saí- 
da da Famerj da Comissão que 
discutia os critérios dessa elei- 
ção na Secretaria Municipal de" 
Educação (SME), e de uma 
eleição que gerou, inclusive, 
brigas corporais entre profes 
sores concorrentes, a Comis- 
são de Educação da Famerj co- 
meça a luta de 88 a todo vapor. 

De início será marcada 
uma audiência com o Secretá- 
rio Estadual de Educação, Car- 
los Alberto Direito, para discu- 
tir as propostas do movimento 
nesta área. A Comissão de 
Educação critica a postura au- 
toritária do Estado que estabe- 

leceu por decreto, as eleições 
nos colégios de sua rede. Se- 
rá exigida uma postura mais 
aberta, por parte da Secretaria, 
com relação a uma maior parti- 
cipação da comunidade nas 
decisões da política 
educacional. 

Em termos de município, a 
Famerj foi convidada a partici- 
par da discussão de reformula- 
ção do Regimento Interno dos 
Conselhos Escola-Comunidade 
— CECs, que vão modificar to- 
da a estrutura da escola públi- 
ca de primeiro grau. Para mu- 
nir o movimento de propostas, 
a Comissão vai fazer reuniões 
e debates sobre o assunto. No 
dia 23/04 por exemplo, haverá 
uma discussão sobre CECs 
com vários convidados, às 14 
hs, na sede da Famerj. 

A preocupação em formu- 
lar propostas e aprofundar o 
conhecimento no ensino, não 
pára por aí. A Plenária de Edu- 
cação, pensando nisso, decidiu 
organizar periodicamente de- 
bates sobre o tema. 

PROPOSTAS DE LUTAS 

Ás maiores bandeiras le- 
vantadas pela Comissão para 
esse ano serão: retomada das 
obras de manutenção dos 
ClEPs e manutenção da pro- 
posta educacional e do turno 
único; incentivo a uma maior 
participação das AMs nas 
questões ligadas à educação; 
reforma das escolas; não im- 
plantação do 3.° turno; educa- 
ção pública e cratuita a todos 
os níveis e melhoria da qualida- 
de do ensino. 

Emergência 

nas escolas 
As escolas municipais do Rio encontram-se, hoje, em 

péssimo estado de conservação. A maioria delas está sem 
pintura, com rachaduras, precisando de acertos na parte 
elétrica e hidráulica, com vidros quebrados, sem material 
básico escolar; enfim, estão abandonadas. 

A A^A Botafogo, por exemplo, está fazendo um levan- 
tamento das necessidades das escolas do bairro. Severi- 
no Pereira de Barros, que é do Conselho Escola- 
comunidade do 1P DEC é quem está fazendo este traba- 
lho. Têm sido realizadas reuniões com a direção das esco- 
las, com professores e pais de alunos. O resultado disso 
são relações de problemas intermináveis, que vão desde 
a falta de giz até a carência de professores. 

Um outro grave problema que vem enfrentando a rede 
municipal de ensino é com relação ao alojamento dos de- 
sabrigados da enchente. São cerca de 7.200 pessoas que 
estão distribuídas em 68 escolas que até agora não pude- 
ram começar o ano letivo. A Famerj considera, no entanto, 
que estas pessoas merecem maior atenção por parte da 
prefeitura. 

I 



FAMERJU 

^gi   Cartas do Leitor 
Coordenação das RA's não 

cumpre compromisso 
"No dia 25/02/88 a AMAST 

e a regional sul da Famerj, em 
reunião com a coordenação das 
Regiões Administrativas da Pre- 
feitura Municipal do Rio de Ja- 
neiro, solicitou a presença de 
técnicos da Defesa Civil e da 
Geotécnica para, juntamente 
com os técnicos moradores do 
bairro de Santa Teresa e da Fa- 
merj, efetuarem uma avaliação 
dos pontos críticos no bairro. Tal 
reivindicação foi considerada 
pertinente pelo sr. James Lewis, 
coordenador das RAs, que mar- 
cou um encontro ás 10h do dia 
26/02/88, na XXIII Região 
Administrativa. 

Dada as precárias condi- 
ções de nosso bairro e reconhe- 
cendo a gravidade da situação, 
o Instituto dos Arquitetos do 
Brasil, a Associação dos Geó- 
grafos Brasileiros, a Divisão de 
Construção do Clube de Enge- 
nharia, a regional sul da Famerj 
e a AMAST — Associação de 
Moradores e Amigos de Santa 
Teresa — mobilizaram compa- 
nheiros com competência téc- 
nica e sensibilidade para o for- 
talecimento do movimento po- 
pular organizado para efetuarem 
tal avaliação. 

Lamentamos a ausência 
dos técnicos da Prefeitura à 
reunião, por eles mesmos mar- 
cada, o que demonstra, na prá- 
tica, o desrespeito pelas Asso- 
ciações de Moradores que, a 
despeito das precárias condi- 
ções materiais em que operam, 
sempre estão presentes nos 
momentos mais agudos sofri- 
dos pela população. 

Queremos deixar claro que 
a data da reunião não foi impos- 
ta por nós. Todas as entidades 
presentes vêm, por meio desta, 
tornar público que responsabi- 
lizam os órgãos públicos por 
quaisquer danos que, porventu- 
ra, nossa comunidade venha so- 
frer, além da crítica situação em 
que se encontra." 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro 
de 1988 

Coordenação Zonal Sul da 
Famerj 
Instituto dos Arquitetos do 
Brasil 
Associação dos Geógrafos 
Brasileiros 
Divisão de Construção do Clu- 
be de Engenharia 

Carta às 
Associações 

de Moradores n0.4 
As eleições das escolas 

públicas foram, finalmente, rea- 
lizadas. Apesar das falhas aqui 
e ali, elas representam uma im- 
portante conquista da comuni- 
dade escolar do Rio. 

Seria mentiroso, entretan- 
to, dizer que com isso a demo- 
cratização plena do ensino es- 
tá realizada. Ainda há um lon- 
go caminho a ser percorrido. 

A nova etapa, a ser concluí- 
da nesse ano de 88, é a da ela- 
boração de um novo Regimen- 
to Básico das nossas escolas. 
O que existe é de 1978, do 
tempo da ditadura, nascido em 
gabinetes e sem a participação 
de professores, pais, alunos, 
funcionários. Associações e 
entidades. Os CECs surgiram 
depois disso e nos colocam a 
necessidade do debate sobre 
direções colegiadas. O Regi- 
mento Básico é uma espécie 
de Constituição, que define as 
finalidades, a gestão, as linhas 
gerais da pedagogia e da admi- 
nistração da educação pública. 
Dá até para dizer que ele é 

mais importante que as diretas 
para diretores! A S.M.E. já con- 
tatou a FAMERJ, a FAMERJ, o 
CEP e a AMES para acertar as 
etapas e as formas dessa dis- 
cussão. Também está enviando 
para as escolas a sua proposta 
de Regimento, para que todos 
possam debatê-la. 

Conforme combinamos 
ano passado, queremos refor- 
çar as reuniões das AMs por E- 
DECs, por acreditarmos na 
descentralização e reconhe- 
cermos as dificuldades de des- 
locamento de muitos compa- 
nheiros. De dois em dois me- 
ses, porém, teremos o encon- 
tro geral. É para essa primeira 
reunião de 88 que estamos 
convidando os representantes 

das AMs: dia 29, 3.a-feira, no 
auditório do 4? andar do Cen- 
tro Administrativo da Cidade 
Nova, das 18 às 20 horas. 

Lembramos que as elei- 
ções para os CECs devem ser 
realizadas na primeira semana 
de maio. 

Propomos a seguinte pau- 
ta para a reunião da última 
3.a-feira de março: 
1 — informes gerais; 

2 — processo de debates do 
Regimento Básico; 

3 — outros assuntos. 
Até lá. 

Francisco Alencar 
Coordenadoria de Apoio ao 

Educando 

Campanha do 
Petróleo é Nosso 

A Comissão em Defesa do 
Monopólio Estadual do Petró- 
leo e Contra os Contratos de 
Risco, da qual a FAMERJ, faz 
parte, está preparando um ma- 
nifesto para expressar aos 
constituintes a posição clara do 
povo brasileiro contra os con- 
tratos de riscos. Mais de seten- 
ta entidades entre Sindicatos, 
Associações, Conselho e Ins- 
titutos apoiam esta luta. Já as- 
sinaram o documento, Miguel 

Arraes, Saturnino Braga, Jó Re- 
sende, Moreira Franco, Fernan- 
do Collor de Mello e outros. 

Damos abaixo os danos do 
crescimento vertiginoso ocor- 
rido com a Petrobrás desde 
sua criação (1953) até 1986, 
através de recursos próprios e 
seu corpo de técnicos, alguns 
dos quais, no início, fizeram 
cursos de especialização no 
exterior. 

0aae»f\ 

Períodos Jazidas       Produção Valor da * 
Descobertas   Barril/dia    Produção em U$ 

1953/60  12 
1961/70  39 
1971/80  36 
1981/86  95 

33.000 260 milhões/ano 
125.000 1.060milhões/ano 
175.000 1.450milhões/ano 
410.000 3.450milhões/ano 

Devemos lembrar que foram concedidos em 13 anos, a 
partir do Governo Geisel, 120 contratos de risco, através dos 
quais, não se produziu um só barril de petróleo. Se hoje esta- 
mos batendo recordes de produção, isto se deve ao esforço 
dos trabalhadores da Petrobrás. 

A FAMERJ está solidária com essa luta e conclama os 
constituintes a ouvirem o apelo do povo brasileiro em defesa 
da Petrobrás e dos mais legítimos interesses nacionais. 

Comissão de Defesa do Monopólio Estatal do Petróleo. 

Ocupação 
do terreno 
da ETC— 

Manguinhos 
"No dia 20 de fevereiro de 

1988, iniciou-se a ocupação do 
terreno da ECT, em 
Manguinhos. 

Pessoas levadas pelas en- 
chentes viram naquela terra a 
única forma de preservar as 
suas esperanças. Formou-se 
então, um Comando da Organi- 
zação. A FAMERJ foi solicitada 
e prontamente passou a apoiar, 
orientar e tentar organizar a po- 
pulação ocupante. 

Um pouco mais organiza- 
dos, procuramos reivindicar da 
prefeitura nossos direitos atra- 
vés da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social — 
SMDS, onde fomos muito bem 
recebidos pelo subsecretário, 
Cézar Benjamin, que se diz do 
movimento popular e militante 
do PT. 

Com o apoio da Famerj, Fa- 
ferj, da Cut e do líder comuni- 
tário Cezar Gomes, as negocia- 
ções tiveram início. Após uma 
passeata pacífica dos ocupan- 
tes, no dia 7 de março, com o 
apoio de toda a imprensa do 
Rio de Janeiro, o subsecretá- 
rio da SMDS declarou em alto 
e bom som, que não haveria a 
desocupação. Entretanto, no 
dia 12 de março, por volta das 
10 horas, o Sr. Cezar Benjamin, 
o Sr. Cliveraldo Nunes do PT, o 
Sr. Luiz Carlos, da Associação 
de Moradores dos Bancários, 
na Ilha, e do diretório do PT, 
Celso do PT e Edinaldo do PT, 
nos deram um golpe fascista, 
empunhando cartazes e mega- 
fones com a população das se- 
te áreas de riscos da região, 
provocando quebra-quebras e 
a queimação de barracos. (...) 
Não podemos deixar passar a 
posição direitista do Subsecre- 
tário, que nos acusa de "revo- 
lucionários primários" e diz 
que a Famerj está sendo dirigi- 
da por um bando de moleques. 
Ele alega que não tem culpa se 
as famílias estão desabrigadas, 
pois só está na Secretaria há 
cinco meses e está preocupa- 
do com seu projeto eleitoreiro. 
(...) Diante desses fatos vimos 
denunciar a atitude desses ci- 
dadões que se dizem do movi- 
mento popular, mas que na ver- 
dade não passam de meros re- 
presentantes patronais e agen- 
tes da burguesia." 

Assinam este documento: 
Ex-integrantes do Comando de 
Ocupação do terreno da ECT 
em Manguinhos.' 



Vem aí o FESTFAMERJ 
Descobrir novas potencia- 

lidades musicais e poéti- 
cas e revisar o atual con- 

ceito de cultura empregado em 
nosso país, que é voltado para 
o consumo, são as propostas do 
f Festival de Música Popular 
da Famerj, que deverá ter al- 
cance nacional. 

J 

meses, não tendo continuidade. 
"Nosso objetivo, é usar a cultu- 
ra como instrumento de forma- 
ção política", diz Vitor Mota, 
membro da comissão, que pre- 
tende criar núcleos de música, 
teatro, cinema, artes pláticas e 
outras formas. 

Outros objetivos orientam 
este acontecimento: valorizar as 
raízes culturais do nosso povo e 
combater a maciça veiculação 
de música estrangeira de baixa 
qualidade. 

um evento semelhante restrito 
àquele município. 

Contrariando a tendência, 
muito comum, do movimento 
popular, de tratar a questão cul- 
tural em segundo plano, a Fa- 
merj, através da sua Comissão 
de Cultura, pretende trabalhar, 
igualitariamente, o problema 
cultural e as outras questões 
sócias. O que não aconteceu 
antes na história da entidade — 
uma das poucas iniciativas nes- 
te setor, foi tomada pela direto- 
ria anterior e, envolveu um cine- 
clube, que funcionou por alguns 

Esta festa está sendo orga- 
nizada pela Comissão da Fa- 
merj, apoiada pelo Centro Pau- 
lo Vinício Correia de Realiza- 
ções Artístico-Culturais (CEPA- 
VI) que, junto à Federação das 
Associações de Moradores de 
Nova Iguaçu (MAB), promoveu 

Ainda não há datas fixadas 
para o festival, mas os promoto- 
res calculam que a atividade, du- 
rará cinco meses, desde a sua 
produção até todo o transcorrer 
do evento, podendo terminar na 
metade do ano, ou seja, julho e 
agosto. 

O FESTFAMERJ estará 
aberto a todos os gêneros mu- 
sicais, desde forró, a música 
clássica, o reggae, até o rock. 
As inscrições serão feitas em 
entidades do movimento popu- 
lar em todo o Brasil, bem como 
nas escolas de música, univer- 

Câmem, ação: Luzia Homem! 
Recebemos em nossa reda- 
ção, o material de divulgação 
do filme Luzia Homem, dirigi- 
do por Fábio Barreto e que 
estreará em circuito nacional, 
no dia 5 de maio. 

A produção é inspirada no ro- 
mance homônimo de Domin- 
gos Olímpio e, conta a história 
de uma mulher que assistiu 
ao massacre de sua família e 
à destruição de sua casa, du- 
rante sua infância, por jagun- 
ços num conflito de terra. En- 
tão um vaqueiro, seu padri- 
nho, passou a criá-la, 
ensinando-lhe a sobreviver 
numa região de valores e tra- 
balhos essencialmente mas- 
culinos. Buscando vingança, 
Luzia depara-se com um im- 
passe: entre vários choques 
sociais, surge também, o cho- 
que interior, pois ela age e 
pensa como homem e sonha 
e sente como mulher. 

As principais interpretações 
são realizadas por Cláudia 
Ohana, Thales Pan Chacon e 
José de Abreu. 

sidades e nos espaços cultu- 
rais. As Associações de Mora- 
dores também serão pontos de 
inscrição. Para participar, você 
precisará, apenas, enviar uma fi- 
ta gravada, as letras por escrito 
e pagar uma taxa simbólica. 

Haverão 36 concorrentes, 
selecionados entre todos os 
inscritos, por uma comissão de 
profissionais da música. Quatro 
etapas dividirão o festival. Para 
escolha dos melhores, aconte- 
cerão três eliminatórias, com 
doze inscritos cada. Serão clas- 
sificados quatro participantes 
por eliminatória, compondo a f i- 
nalfssima. Todo o festival, será 

realizado no Rio e os seleciona- 
dos de outros Estados, terão 
estadia e alimentação custeados 
pela organização. 

e 
Todos os finalistas serão 

premiados, sendo que, os três 
primeiros colocados, serão re- 
compensados com prêmios es- 
peciais. Olha aí, a oportunidade 
de mostrar o seu talento! 
Participe. 

Música anima 
Encontro dos Sem Terra 
OIV Encontro Nacional dos 

Trabalhadores Sem Terra acon- 
teceu em janeiro, na Universida- 
de Metodista de Piracicaba, em 
São Paulo. Além de discussão 
política, houve muita descontra- 
ção, riso, brincadeira e um fes- 
tival de música. Esta é a letra da 
primeira colocada, que traduz 
com muita beleza a luta diária do 
trabalhador rural. 

DESCOBRIMOS LÁ NA BASE 
José Pinto/Rondônia 

Descobrimos lá na base que a 
tal de Reforma Agrária 
do papes não vai sair 
Pelo pedaço de chão pra colher 
o nosso pão vamos ter que 
nos unir. 

Companheiro e companheira, 
vitória vai ser ligeira se 
todos se organizar 
a gente faz acompanhamento, 
tira o pão para o sustento 
e Reforma Agrária é prá já 
E vamos entráf naquejj 
não vamos sair 
A gente faz caravana; arrisca en- 
trar na cana 
mas tem que ser por aí 

Sindicatos coVnbativos, 
isso tudo é preciso 

para luta prosseguir 
a classe trabalhadora que é 
mais sofredora 
Já começa a perceber 
que nós somos maioria e 
que vai chegar o dia com 
um novo amanhecer 
Pelo fim do latifúndio, chega 
João, chega 
Raimundo, 
isso vai ter que mudar 
nessa América Latina 
será que a nossa sina vai ser 
sofrer sem parar 
mas isso eu não acredito 
por isso eu tenho dito   - 
vamos todos dar as mãos 
É a força popular levantando 
essa bandeira: Reforma Agrária 
é no chão. 

Se for dura essa parada a gente 
pega nas armas 
não dá pra ser diferente 
pois os homens têm dinheiro 
compram armas no 
estrangeiro pra poder 
matar agente 
Contra esse capitaTilrn<^^i)J 
^amos firmes e decididos não 
deixe pra outra hora 

a clas§e organizada passo-a- 
passo çjj&issâ - 
estradei. .-Ç/ 
construindo sua história.     ^ 

Federação das Anocifeçõa de 
Moradora do Estado do Rio de Ji 

Rua Visconde do Rio Branco. 54 - CEP20.060 - RJ. 


