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iSJci^ao ano as primeiras 
páginas dos jornais noticiavam a 
morte de uma palestina pelas forças 
repressivas de Israel. 0 crime provo- 
cou nova onda de indignados protes- 
tos da população árabe. Assistindo a 
TV e tomando conhecimento deste e 
de outros fatos —protestos nas Filipi- 
nas, prisões na Coréia do Sul, mortos 
numa discoteca no Japão— tive a 
dimensão da barbárie com que con- 
vivemos. Não me refiro às brutalida- 
des diariamente noticiadas do exteri- 
or, mas sim àquelas silenciadas, 
porque banalizadas, entre nós. 0 
brasileiro pode olhar com superiori- 
dade a Palestina envolvida na violên- 
cia, mas o fato é que lá a morte de 
um ser humano causa indignação. 
Aqui, nesses mesmos dias, ocorria 
uma verdadeira chacina em Marabá, 
numa ação policial contra pacifica 
manifestação de garimpeiros, e "a 
vida continuou igual". Sarney e 
Quércia discutiram a duração do 
mandato presidencial, o "Centrão" 
se ocupava do seu projeto de regi- 
mento, Êdipo beijava Jocasta sob os 
cuidados da censura. 

0 que exatamente aconteceu na 
noite do 29 de dezembro último na 
ponte sobre o Tocantins? 0 que há de 
certo é que cerca de 400 soldados da 
Policia Militar, usando fuzis, -metra- 
lhadoras e bombas de gás, cercaram 
a ponte, que estava ocupada por 
quase 4 mil garimpeiros, e dispara- 
ram. As afirmações são desencon- 
tradas quanto ao número de vítimas. 
0 relatório da Policia Federal sugere 
mais de 20 mortos sem contar os 
desaparecidos. A Polícia Militar con- 
tabiliza apenas dois mortos, embora 
já hajam três reconhecidos oficial- 
mente. Uma semana depois dos 
fatos, 133 garimpeiros não voltaram 
a aparecer. Os depoimentos, devi- 
damente assinados, prestados por 
testemunhas aos agentes da PF 
compõem um quadro de horror. A 
surpresa do ataque, o sufocamento 
pelo gás lacrimogênio, os tiros e os 
corpos caindo. Um garoto jogado ao 
rio, uma mulher grávida atingida. 
Mortos jogados no bagageiro de um 
ônibus e desaparecidos. Manifestan- 
tes tentando fugir pelo mato e 
dizimados na fuzilaria. Seriam verí- 
dicas tais informações? Será que, 
aterrorizados, os garimpeiros não 
estão magnificando os fatos? Será 
que muitos dos desaparecidos não 
estarão apenas escondidos? Ê até 

S" possível. Mas o que primeto me 
espanta é o fato de que, ao reduzir os 
mortos a três (òu dois), nossas 
autoridades parecem se tranqüilizar. 
(Nossa cota de barbárie estaria 
contida nos índices normais ?) 

Na verdade a atitude das autorida- 
des nos ensina muita coisa. Ao 
examinarmos o que eles fizeram nós 
compreendemos quais são suas preo- 
cupações. 

0 governador do Pará preocupa-se 
de denunciar interesses excusos do 
agente federal que denunciou o mas- 
sacre. Diz que ele queria "posar de 
bonito" ante os garimpeiros. Já ele, 
governador, queria reestabelecer a 
autoridade, dissolvendo a manifesta- 
ção. 0 comandante da PM afirma 
que se tratou de uma "ação enérgi- 
ca" para "atender a determinação do 
governador". Diz que deveria "de- 
sobstruir a ponte" e lamenta as 
mortes, justificando-as como "conse- 
qüência da missão que recebemos". 
Embora ele fale em desobstrução da 
ponte, tratou-se de algo bem diferen- 
te. Se o objetivo fosse dissolver a 
manifestação, não seria necessário 
às tropas ocuparem as duas saídas 
da ponte, encurralando os garimpei- 
ros. Dando ordens de atirar em 
manifestantes cercados, mais do que 
apenas dissolver uma manifestação, 
pretendia-se dar-lhes uma "lição de 
autoridade". Por isso talvez, num 
lapso, ele tenha admitido que as 
mortes tenham sido conseqüência do 
cumprimento da ordem recebida. E o 
ministro do Interior, que se recusou a 
receber uma comissão de garimpei- 
ros, só tomou até aqui uma decisão 
enérgica: demitiu seu assessor que 
criticara publicamente um governa- 
dor. "Chamo isso de inversão de 
hierarquia." Ê isso afinal que preo- 
cupa nossas autoridades: sua própria 
autoridade. Quanto às vidas perdi- 
das, parecem coisas de menos impor- 
tância. 

E nós? Continuaremos assistindo o 
arbítrio policial do mesmo modo que 
assistimos a morte de Heníil, enve- 
nenado em bancos de sangue que 
continuam impunes? Não é possível. 
Temos que responsabilizar as autori- 
dades. Elas têm que responder por 
esses crimes. Temos que criar neste 
país uma consciência dos direitos 
públicos. 

EDERSADER 
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dez/87 RELAÇÕES SINDICAIS 
Com a nova aceleração inflacionária o mecanis- 

mo  de  recomposição   salarial   prescrito pela 
URP torna-se bastante deficiente. Neste con- 

texto de progressiva carestia salarial a realização, 
ou não, de eleições diretas em 1988 fatalmente po- 
litizará as inevitáveis demandas trabalhistas. 

Muitas empresas preferiram aumentar suas mar- 
gens de lucros, mesmo que às custas de uma per- 
da relativa e temporária de mercado, como forma 
de garantir sua lucratividade depois de um suposto 
choque. 

A retração da demanda é clara, num período de 
festas e costumeiramente bom, obrigando setores 
mais competitivos, como o comércio, a envolverem- 
se em promoções e liquidações apesar do natal e 
do 1 3° salário. 

A inflação crescente dos últimos trinta dias 
atuou, pois, de maneira particularmente negativa 
sobre os salários em virtude da forma de cálculo do 
valor da URP, baseada na inflação do último tri- 
mestre. 

Além disso, manter os salários em seus níveis 
atuais é uma das estratégias do governo para con- 
ter a inflação abaixo dos 15% ao mês, de preferên- 
cia entre 10% e 12%. 

Desta vez os empregadores não poderão anteci- 
par os resíduos da URP — tão facilmente como fi- 
zeram nos últimos meses — já que os aumentos 
salariais serão mais elevados. Em conseqüência, 
até março os assalariados poderão perder cerca de 
15% de seu valor aquisitivo. 

Dessa forma, a diminuição da demanda irá agra- 
var, ainda mais/a produção das indústrias o que ge- 
rará maior número de desempregados. 

Vale lembrar que, historicamente, neste perío- 
do, o nível de emprego sobe, refletindo o aumento 
nas horas-extras. Isto, contudo, também não está 
ocorrendo. Pelo menos de forma nítida. 

Em verdade, vivemos um momento de perplexi- 
dade. A instabilidade política do país dificulta ter- 
rivelmente o atual ambiente de negócios. 

As incertezas institucionais, a curto e médio 
prazos, continuarão a inibir os investimentos for- 
çando a diminuição ou pelo menos o crescimento 
vegetativo de empregos. 

Num horizonte curto, pelo menos até a promul- 
gação da nova Constituição, a situação econômica 
do país não se reverterá. 

Nesse contexto surge a possibilidade de reali- 
zação de eleições diretas para presidente em 1988. 

As eleições para presidente, se realizadas, pode- 
rão significar um desafogo formidável para a popu- 

lação e darão novos alentos à economia. 
Pois em todos os ângulos e para os diversos gru- 

pos sociais o que ironicamente une os brasileiros 
hoje é o desânimo, isto é, a deterioração do sentido 
social. 

A falta de perspectivas torna-se aderente à situa- 
ção do trabalhador e à do empresário. Não se tra- 
ta de juízo de valor, mas de conformação da reali- 
dade de transição política e geral do país. O nível 
de impopularidade e descontrole do poder estabe- 
lecido atingiu índices alarmantes. - 

Sabe-se que a decisão final da Constituinte so- 
bre a realização de eleições diretas para presidente 
se dará daqui a dois meses no mínimo. 

A princípio, para todos os esquemas pol íticos de 
peso não convém diretas para presidente em 1988. 
A começar pelos governadores com ou sem preten- 
sões presidenciáveis, passando pela cúpula do 
PMDB, baixando por todos os escalões do partido. 

Entretanto, na velocidade que a situação insti- 
tucional do país está se deteriorando e no esgota- 
mento aparente de soluções originais, populares 
e eficazes é de se esperar que as resistências locali- 
zadas destes setores se diluam. 

Ainda porque se isto não ocorrer o país corre- 
rá o sério risco de eventuais convulsões sociais, ra- 
dicalizações, etc. Num cenário mais dramático, de 
conseqüências improváveis, que mesmo sob estí- 
mulo de alguns, não convém à média dos interesses 
da população brasileira. 

é importante perceber que pior do que a apatia 
reinante hoje é viver sob a sensação da impossibi- 
lidade de reverter o quadro de maneira socialmente 
assimilável. Pior que a decomposição salarial atual 
é a inoculação da crença que esta será permanente. 

A população, em tese, até aceitaria sacrifícios 
conjunturais — desde que tenha certeza que são pas- 
sageiros. Porém, o que é apatia torna-se amargura 
e revolta em circunstâncias em que esta se vê sem 
saída. 

Neste cenário político-sindical registramos que; 
— As antecipações da URP e negociações fora de 
data/base serão mais constantes. Seja por solicita- 
ção dos sindicatos ou estratégia das empresas. 
— Com as possíveis diretas para presidente em 88 
aumenta a facilidade de atuação do movimento sin- 
dical. Há menor possibilidade de repressão. 
— A estratégia de greve por empresas prevalecerá 
sobre greve de categorias. Greve geral está fora do 
plano da CUT e CGT. É tecnicamente difícil. 
— Conseqüências certas da Constituinte (mesmo 
negociando): a mão-de-obra se tornará mais cara e 
os sindicatos terão mais poder. 

0 valor das  assinaturas  da 
Quinzena  sairão no  próximo número. 
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MASSA X VANGUARDA? 
SINDICALISMO DE MASSAS X VANGUARDISMO-NA 
CUT(?) 

Trabalhadores 

Já faz algum tempo que se discute sobre 
conceito e prática sindical no Brasil. Que 
eu me lembre, já em 1960 buscávamos 
respostas para a falta de organização de 
base, principalmente nas empresas, para a 

-* - falta de democracia na vida sindical, para 
' a separação que existia entre trabalhadores 
e direção e especialmente como sair do 
populismo que reinava em nossos sindicatos. 
E bom lembrar que no início da década de 60 
o sindicalismo era combativo:as greves 
aumentavam a cada ano (em 63 foram várias 
categorias juntas que mobilizaram mais de 
700 mil trabalhadores em S.P.);era 62 
conquistamos o 132; existia PUA,CGT, e 
outras. Mas, sem base organizada, era 
frágil e isso o golpe militar provou em 64. 
A partir do golpe, sem reação dos 
trabalhadores a burguesia deitou e rolou. 

Aos poucos, porém, os trabalhadores 
iniciaram um movimento de verdadeira 
resistência, diante da nova conjuntura de 
exploração, mais selvagem que a anterior. 
Foi aí que nasceram algumas Oposições 
Sindicais, particularmente Metalúrgicos de 
São Paulo e Osasco. Suas propostas iam além 
da luta pela retomada da direção sindical: 
o principal era a organização dos 
trabalhadores a partir das empresas em 
função das lutas imediatas na perspectiva 
de uma nova concepção sindical. 0 exemplo 
melhor foi a Comissão de Fábrica da 
Cobrasraa, construída através de um trabalho 
miúdo e contra a vontade da direção do 
sindicato,isto em 1963.Essa experiência e a 
Comissão de Negociação da Bernardini, 
serviram de guia para os demais trabalhos ' 
que se desenvolveram depois do golpe. 

Combinando trabalho clandestino nas 
fábricas com intervenção organizada nas 

• assembléias do sindicato, foi-se combatendo 
a estrutura sindical atual e ensaiando uma 
prática classista, de organização e 
confronto com o peleguismo, os patrões e a 
ditadura militar. Sempre se apontou para 
uma saída que dependa, apenas, dos próprios 
trabalhadores. 

A conquista do Sindicato de Osasco e as 
greves de Contagem e Osasco, além do 12 de 
Maio de 68 (onde os trabalhadores 
expulsaram os pelegos e o governador Sodré 
do palanque) são, em parte, mostra do 
confronto existente na época. 

Se a repressão militar se abateu, ainda 
• mais forte depois de 68, sobre o movimento 

político e operário, ela não eliminou esse 
trabalho de resistência nos anos seguintes. 
A cada demissão os operários respondiam com 
novos focos clandestinos de organização e 
pequenas lutas, em cada novo emprego. Assim, 
se em 78 explode forte o movimento sindical, 
ele não é resultado do espontaneísmo das 
massas. E o resultado do crescente 
descontentamento das massas e a acumulação 
de forças desenvolvida durante vários anos 
de luta, de repressão e de perseguições 
implacáveis, torturas e assassinatos 
praticados pela ditadura militar, a serviço 
da burguesia. 

Creio que este rápido retrospecto 
ajudará a entender melhor o que se passou a 
partir de 78. Alguns que entendem que tudo 
começou com o ABC, pensando que antes nada 
existia, poderão rever suas fontes de 
conhecimento. Aqueles que querem passar 
isto, conscientemente, terão suas posições 
dèsmistifiçadas. Todos avançaremos com o 
debate da questão. 

MASSA X VANGUARDA? 

Muita gente têm escrito e falado que 
existem dois blocos dentro da CUT: de um 
lado estariam aqueles que praticam um 
sindicalismo de massas, que todos são, ali, 
independentes, democráticos, que valorizam 
as lutas imediatas reivindicatórias e que 
são os autores do NOVO SINDICALISMO; do 
outro lado, dizem eles, estão os que 
praticam o sindicalismo de vanguarda, são 
ligados a grupos políticos, são sectários, 
são contra as lutas econômicas e imediatas 
e, portanto não contribuem para o mesmo 
NOVO SINDICALISMO. Vamos abordar ponto por 
ponto essas questões. 

A.EXISTÊNCIA DE DOIS BLOCOS NA CUT 

Não existem apenas dois blocos dentro 
da CUT. Existem, pelo menos quatro que tem 
se apresentado nos Congressos com teses 
próprias particularmente no Estado de São 
Paulo. A atual direção nacional é 
composta de companheiros saídos de três 
chapas. Idem em SP. 

Além disso, não é verdade que no 
primeiro bloco não existem sindicalistas 
que praticam o vaneuardismo sindical. Há 
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sindicato, nesse bloco, que não sabe o que 
é  greve de categoria. Vejam a lista dos que 
assinaram a tese do ABC e comparem suas 
práticas. Outra coisa: não é verdade que no 
outro bloco só estão os vanguardistas. Num 
dos outros blocos, por exemplo, estão os 
sindicatos dos Químicos SP, Metalúrgicos de 
Campinas, Sapateiros de Franca que, embora 
novos na direção,já tem uma história de 
lutas mais que respeitáveis. Franca, por 
sinal, foi o único sindicato em SP, a 
fazer greve contra o Cruzado I. E foi 
vitoriosa. Logo, afirmar a existência de 
apenas dois blocos e que de um lado estão os 

de massa e de outro os de vanguarda, é 
muita estreiteza política ou má fé. 

B  ATRELAMENTO AOS GRUPOS POLÍTICOS 

Da mesma forma, afirmar que no segundo 
(?) bloco Lodos são ligados a grupos 
políticos é   extremamente falso. Quem 
conhece os sindicalistas cutistas, sabem, 
muito bem, que a imensa maioria dos 
militantes não têm vinculações com os 
grupos existentes e estão presentes em mais 
de dois blocos. Assim, também, não é 
verdade que no primeiro bloco não existem 
sindicalistas "organizados" politicamente. 

Tem sim companheiros que distribuem jornais 
de seus grupos. Existem, ainda aqueles que 
são organizados e não querem assumi-lo 
publicamente. Um DIREITO, aliás, que 
respeito muito..Por sinal, sobre isto. 
Augusto de Franco, em seu escrito "0 PT, as 
tendências e a luta interna...", observa: 
"Obviamente, sendo clandestino esse 
hipotético agrupamento, os militantes que 
dele fizessem parte não sè assumiriam como 
tal, o que não significa que não atuassem 
como tal, obedecendo, portanto, o regimento 
próprio, instâncias próprias, direção 
própria e orientação própria". 

Portanto, não adianta querer tapar o sol 
com a peneira. Ter o direito de permanecer 
oculto não dá o direito de atacar os outros 
pelo que praticara também. E muita 
deslealdade. Aliás, tem grupos de Oposição 
que se apresentam, publicamente, como 
"bloco dos 113 do PT", ou seja, já se 
assumem como partido dentro da CUT. Estão 
no primeiro bloco, junto  com companheiros 
de outros agrupamentos políticos. São 
companheiros que, enquanto petistas e 
frente de grupos, se reunera para planejar 
suas intervenções em vários sindicatos e 
oposições, e também, dentro da CUT. 
Portanto, é falsear a verdade afirmar que, 
apenas no outro (?) bloco se confunde 
partido com sindicato. Não estou citando os 
nomes dos agrupamentos por uma questão de 
ética política, coisa que está faltando a 
muita gente dirigente e letrada. 

C.SÜBESTIMAÇAO DAS LUTAS REIVINDICATORIAS 

Acusam o outro bloco de subestimar as 
lutas reivindicatórias e desprezar as lutas 
econômicas. E uma falsa afirmação. Todos os 
sindicatos e oposições que assinaram as 
teses "CUT,DEMOCRATIZAR PARA FORTALECER", 
dos congressos nacional e estadual de SP, 
desenvolvem freqüentes lutas dentro das     • 
fábricas para: equiparação salarial, 
higiene e segurança, transporte, 
restaurante, 40 horas, piso salarial, 
CIPAs, Comissões de Compensação e de 
fábricas e outras. São centenas e centenas 
de greves por empresa que acontecem todos   •*■ 
os anos na esfera desses sindicatos e 
oposições. Isto, sem falar das greves por 
categorias. 0 que se pode questionar é a 
capacidade maior ou menor de alguns. Negar 
esse tipo de luta é mentir. Por outro lado, 
no primeiro bloco tem sindicatos que nem 
lutas reivindicatórias conseguem levar. 

Assim, para perceber quanto é falsa essa 
afirmação de que o outro bloco não 
encaminha as lutas econômicas e imediatas, 
basta seguir os jornais da própria 
burguesia. 

D.SECTARISMO 

Quanto a acusação de sectários, creio 
ser muito difícil alguém dizer que nunca 

foi sectário era suas posições ou práticas 
sindicais e políticas. Aceitar que apenas 
os outros são sectários  - portanto, como 
prática habitual - isso não dá. Se fossem 
sectários não estariam se submetendo, até   m 

mesmo, à prepotência de parte importante 
da direção da CUT-SP e do Nacional. 
Sectarismo seria não acatar as posições 
majoritárias, ainda que fruto de manobras: 
seria não entrar em campanhas conjuntas, 
não participar de assembléias onde, 
democraticamente, se decidiriam as 
questões de interesse da CUT ou da 
categoria. Há pontos divergentes sobre 
como organizar a CUT, como fazer a 
formação política,como atuar enquanto 
direção, sobre critérios de * 
representatividade, sobre o que e 
democracia e outros. Porém, sempre foram 
atacadas as decisões democráticas. Nosso 
debate é aberto. Há grande diferença entre 
divergir e ser sectário. Ou não? 

Da mesma forma é falso afirmar que o 
primeiro bloco é democrático e não é 
sectário. Vamos aos fatos: Em dezembro de 
86, São Bernardo chamou para uma reunião, 
a maioria dos sindicatos cutistas do 
Estado para, publicamente, desencadear 
uma campanha CONTRA 0 MOSMSP, na questão 
das eleições dos metalúrgicos. Não foi 
para organizar o apoio às forças cutistas   J 
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daquela categoria, mas contra o grupo 
majoritário; a oposição dos químicos de 

g  Osasco - que venceu as eleições - 
protestou publicamente pela falta de apoio 
da CUT Estadual, durante a campanha 
eleitoral; a formação, no CURSAO, é feita 
por um único grupo político, se 
marginalizou mais de 30 companheiros que 

^  vinham trabalhando com a secretaria de 
formação, pelo simples fato de terem visão 
diferenciada sobre o conteúdo e 
metodologia e porque exigiam que nao se 
excluíssem outras maneiras de ver a 
questão sindical e política dentro da CUT; 
na eleição da direção da CUT nacional, a 
mesa apresentou o resultado da votação com 
graves distorções. Assim, a primeira chapa 
que obteve menos de 60% dos votos foi 
contemplada com 14 vagas para a executiva, 
quando tinha direito a 12. A segunda, que 

•  Linha direito a 6 vagas recebeu apenas 5 e 
a terceira recebeu 01 e tinha direito a 2 
vagas. Essa manobra levou a um conflito 
que deixou abismadas as delegações 
estrangeiras presentes no Congressç; no 
seu boletim nacional de dezembro de 86, a 
CUT publicou uma foto da greve de 12 de 
dezembro. Era uma foto dos grevistas da 
região de Santo Amaro. Nessa foto, que 
trazia uma faixa, foi raspado o nome da 
Oposição Metalúrgica de São Paulo, numa 
grave atitude, própria dos tempos de 

* Stálin. Outro exemplo: o sindicato dos 
metalúrgicos de Campinas convocou 
assembléia do sindicato de sua categoria 
para discutir as teses e eleger delegados 
ao Congresso Regional. A segunda chapa que 
se apresentou não conseguiu os 20% mínimos 
regimentais. Assim, não teve 
representantes eleitos. Porém, o 
presidente regional da CUT, desrespeitando 

a decisão soberana da Assembléia, fez 
introduzir representantes da 25 Chapa no 

• Congresso. A direção do sindicato redigiu 
nota de protesto contra esse arbítrio e 
teve como resposta uma moção de repúdio 
que o mesmo presidente fez passar naquele 
Congresso Regional. Será que tudo isto não 
é sectarismo? Que democracia é essa, 
afinal? 

QUEM CONSTRÓI O NOVO SINDICALISMO? 

Em vários documentos e momentos, 
alguns analistas, assessores da CUT e de 
alguns sindicatos e, até, dirigentes 
sindicais, ao retomarem a história do novo 
sindicalismo que estamos construindo, 

narram os fatos incluindo apenas as greves 
do ABC, negando, na prática que outras 
forças tiveram e têm papel determinante 
nessa caminhada. Assim, é bom lembrar que, 
em 78, a primeira greve de categoria não 
foi a do ABC e sim a dos metalúrgicos de 
São Paulo, no fim de outubro e que reuniu 
mais de 30 mil trabalhadores na rua do 
Carmo; que essa greve se deu contra a 
vontade do Joaquinzão. A segunda foi a do 
ABC, em abril de 79 e a terceira foi, 
novamente dos metalúrgicos de São Paulo, 
em outubro/novembro/79. Foi nessa greve 
que a polícia do Maluf assassinou nosso 
companheiro Santo Dias. Quem comandou 
essas duas greves foi a Oposição Sindical 
através de seis COMANDOS DE GREVE 
REGIONAIS. A segunda foi decidida numa 
grande assembléia realizada no Cim 
Piratininga. Durou 10 dias. 

Ao mostrar a história do Novo 
Sindicalismo, omitindo FATOS IMPORTANTES, 
ESSES COMPANHEIROS FAZEM A MESMA COISA QUE 
FIZERAM OS REFORMISTAS, através do filrm 
"Eles não usam "black-tie". Ninguém terá 
coragem e deslealdade de negar o paptl 
decisivo do ABC na história do 
sindicalismo brasileiro. Isso não dá 
direito, no entanto, de se omitir outras 
forças, principalmente aquelas que 
acumularam forças nos duros anos de 
repressão militar. De fato, existem 
experiências e acumulações diferenciadas: 
enquanto alguns se tornaram direções 
combativas, estando, já, dentro da 
estrutura sindical, evoluindo na sua 
visão de sindicalismo e partindo para 
uma prática de rompimento com a concepção 
sindical pelega, outros acumularam a 
partir da resistência  e combate ao 
peleguismo, à ditadura e à estrutura 
sindical. E continuam fazendo isso 
enquanto oposições. Assim, ambas 
contribuíram para o surgimento desse novo 
sindicalismo e da implantação da 
construção da CUT e não apenas um bloco 
como se pretende passar, usando a máquina 
e influência de direção da CUT. 

Espero, com este pequeno documento, 
estar contribuindo para o avanço do 
debate político dentro da CUT. 

\o\ec& 



iMiiiii 
Quinzena 

m 

Trabalhadores 

Folha de São Paulo 07.01.88 

Especialista vê equívoco na estabilidade 

FREDERICO VASCONCELOS 
Do Painel Econômico 

A polêmica questão da estabilidade 
no emprego ganhou um novo elemen- 
to contraditório com um item que 
aparentemente passou despercebido 
no substitutivo aprovado pela Comis- 
são de Sistema tizaçáo do Congresso 
constituinte. "Acho oue houve um 
cochilo quando se incluiu a introdu- 
ção de inovação tecnológica entre as 
condições em que o trabalhador 
perde o direito à estabilidade, diz 
Paulo Roberto Feldmann, 38, profes- 
sor da Faculdade de Economia e 
Administração da USP e diretor de 
Planejamento das Empresas Machli- 
ne (grupo Sharp), Contrário à tese da 
estabilidade, Feldmann diz que 
"houve um duplo absurdo". Ele 
explica: "Primeiro, porque a imposi- 
;ão da estabilidade provocará uma 
brutal redução dos empregos e o 
crescimento da economia submersa, 
o que prejudica os trabalhadores e 
reduz a arrecadação do governo. Em 
segundo lugar, porque o artigo vai 
contra uma tendência universal; 
enquanto todos os países estão preo- 
cupados com a ameaça que a auto- 
mação representa para a manuten- 
ção do nível de emprego, e procuram 
adaptar sua legislação a essa reali- 
dade, nossos constituintes fazem jus- 
tamente o contrário". 

Feldmann, autor do livro "Robô: 
ruim com ele, pior sem ele", a ser 
lançado neste início de ano pela nova 
editora Trajetória Cultural, defen- 
deu, em julho passado, tese de 
doutorado na Fundação Getúlio Var- 
gas de São Paulo sobre "A transfor- 
mação das ocupações e as mudanças 
nos métodos de trabalho a partir da 
revolução da microeletrônica", tendo 
recebido a nota máxima de toda a 
banca examinadora. Ao mergulhar 
nesse tema, ele reviu algumas das 
posições dogmáticas que influencia- 
ram os formuladores da política 
brasileira de informática, muitas das 
quais fundamentaram as teses de- 
fendidas então pelo movimento sindi- 
cal, É o que ele chama de "falácias" 
que prevaleceram há dez anos e que 
ainda hoje não estariam sendo per- 
cebidas na discussão sobre a questão 
do emprego e da automação. 

As três falácias 
A primeira constatação não previs- 

ta há dez anos: houve uma redução 
nos preços dos equipamentos. Há dez 
anos, um robô custava US$ 1 milhão, 
Hoje paga-se US$ 25 mil pelo mesmo 
robô. Se há uma década apenas as 
grandes companhias podiam com- 
prar esses equipamentos, hoje o robô 
é uma peça acessível a indústrias de 
menor porte. O Japão possui 150 mil 
robôs. O barateamento dos equipa- 
mentos não era um fato previsto. 
Hoje, mais de cinco milhões de 
famílias nos Estados Unidos possuem 
microcomputadores em suas casas, 

A segunda falácia: no começo da 
década, previa-se que a informática 

A ROBOTIZAÇÀO E A MÃO-DE-OBRA 
Distribuição da mão-de-obra industrial brasileira pelos setores que 

provavelmente serão os maiores usuários de robôs 

í-lmto* 

Têxtil 
' Hátóco   ? 

Eletro-eletròmco 

geraria empregos, o que compensa- 
ria os postos de trabalho que ela 
própria eliminaria, Não foi o que 
ocorreu, diz Feldmann Hoje, no 
Brasil, apenas 400 mil pessoas —ou 
0,7% dos trabalhadores brasileiros— 
estão empregados como usuários ou 
operadores de sistemas na informáti- 
ca. Mesmo nos Estados Unidos, a 
informática emprega apenas 1,2% de 
um total de 119,5 milhões de traba- 
lhadores. Em 1975, a indústria auto- 
mobilística japonesa produzia 2,5 
milhões de carros por ano, empre- 

gando 500 mil trabalhadores. Hoje, 
ela produz 10 milhões de carros por 
ano, ou seja, quatro veies mais, copi 
o mesmo número de trabalhadores. 

A terceira falácia, ainda segundo 
Feldmann, é continuação da segun- 
da. Dizia-se que haveria a criação de 
novos empregos em outras áreas. Na 
verdade, quase todos os setores da 
economia estão sendo automatizados. 
Uma das poucas áreas que não 
receberam a automação foi a cons- 
trução civil. 

"Apesar dos críticos da reserva de 
mercado, o Brasil possui boje uma 
indústria de informática que é a 
sétima ou oitava do mundo, com 2% 
do mercado mundial", diz Feldmann. 
Mas essa constatação não o impede 
de apontar equívocos causados por 
essa mesma política, principalmente 
na área de automação industrial. 
"Por conta de uma política Inade- 
quada, dificultou-se ao máximo a 
importação de equipamentos, espe- 
rando-se que a indústria deslanchas- 
se. Esta é uma área que envolve 
conhecimentos técnicos que nós não 
dominamos, como a mecânica fina". 
O governo credenciou dezesseis em- 
presas para produzirem robô, no 
Brasil. Algumas quebraram e, ainda 
assim, o governo continuou dificul- 
tando as importações. 

Essa situação está associada à 
questão do emprego porque também 
está ligada à questão da competivi- 
dade. "A indústria têxtil, por exem- 
plo, está perdendo mercados para os 
Estados Unidos e para os países do 
sudoeste asiático, que automatiza- 
ram suas linhas de produção", diz 
Feldmann. No Brasil, a robotização 
ocorreu na indústria automobilística, 
como resultado de pressões junto à 
Secretaria Especial de Informática. 
O que ainda não está claro para 
muitas pessoas é que há uma situa- 

ção irreversível: a automação indus- 
trial gera desemprego, mas se o pais 
não se desenvolver tecnologicamen- 
te, o desemprego será muito maior, 
diz ele. "A maior ameaça para o 
emprego não é a automação, mas a 
falta de uma legislação apropriada e 
de medidas de cunho político e social 
que adaptem a sociedade às novas 
contingências do avanço tecnológi- 
co", afirma. # 

Feldmann é contrário à tese da 
estabilidade. Ele entende que o pais 
precisa encontrar mecanismos de 
proteção ao trabalhador, tomando 
como exemplo o que vem sendo feito 
nos países desenvolvidos, A Organi- 
zação Internacional do Trabalho pre- 
vê que, se nada for feito para 
garantir os postos de trabalho, o 
desemprego subirá de 9% para 20% 
até o final do século. 

A redução da jornada de trabalho 
-um? proposta que causa reações 
tão fortes quanto a tese da estabili- 
dade— foi a principal saída encon- 
trada por alguns países para fazer • 
frente às dispensas provocadas pela 
automação. Na França, a jornada 
semanal é de 37 horas; na Itália, de 
36 horas. Em 1983, os trabalhadores 
espanhóis defenderam a tese de 
"trabalhar menos para que todos 
trabalhem". A Espanha tem hoje 
uma jornada de 40 horas semanais 
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No Brasil, a jornada de trabalho é 
uma das mais altas do mundo: 28% 
dos empregados trabalham mais de 
47 horas por semana. 

A segunda medida é o seguro-de- 
semprego. "Se for bem concebido, o 
seguro-desemprego pode evitar as 
desvantagens, como a necessidade de 
emissões que elevam o déficit públi- 
co, contribuindo para aumentar a 
inflação", diz Feldmann. Ele cita o 
exemplo da Inglaterra, que estabele- 
ceu um seguro ligado diretamente à 
questão da automação. Ele é forma- 
do a partir de um imposto cobrado 
por ganhos de produtividade, com 
alíquotas diferenciadas por setores 

de atividade. Assim, a indústria 
automobilística e o setor bancário, 
que tiveram maiores ganhos de 
produtividade com a informatização, 
têm alíquotas mais elevadas em , por 
exemplo, com a indústria da constru- 
ção. 

Uma terceira solução, a rigor, uma 
atenuante, tem sido adotada princi- 
palmente nos Estados Unidos. È a 
chamada "moratória tecnológica": 
uma espécie de aviso prévio mais 
longo, que é dado por aquelas 
empresas que terão seus sistemas 
automatizados. 

Feldmann entende que, além da 

redução da jornada de trabalho, a 
proposta de criação de um seguro-de- 
semprego no modelo inglês pode 
alavancar a indústria da construção 
civil brasileira, amenizando os efei- 
tos perversos da automação e crian- 
do salvaguardas para atenuar as 
perspectivas de desemprego. "A so- 
ciedade tem uma missão que pode 
parecer paradoxal: estimular o 
avanço e a modernização tecnológi- 
ca, criando mecanismos para defen- 
der o emprego ameaçado por essa 
modernização. Mas não é isto que 
prevê o substitutivo aprovado pela 
Comissão de Sistematização", con- 
clui o especialista. 

Gazeta  Mercantil        30.12.87 

Negociações mais profissionais 
por Thals Bastos 

de Brasília 

As negociações traba- 
lhistas tendem a se profis- 
sionalizar, na opinião de es- 
pecialistas das áreas go- 
vernamental, empresarial 

• e trabalhista. Sindicatos, 
centrais sindicais e empre- 
sas investem na formação 
de assessores. Órgãos go- 
vernamentais começam a 
assumir a mediação dos 
debates, procurando ofere- 
cer propostas que equili- 
brem interesses de empre- 
sas e empregados. 

Ser interlocutor, em uma 
negociação, na opinião de 
Dorothéa Werneck, secre- 
tária de Emprego e Salá- 
rios do Ministério do Tra- 
balho e membro do Conse- 
lho Interministerial de Sa- 

♦ lários das Estatais (CISE), 
exige "capacidade de argu- 
mentação e muita calma". 

Na visão de Alencar fios- 
si, superintendente de Re- 
lações do Trabalho da Fe- 
deração Nacional dos Ban- 
cos (Fenaban), e negocia- 
dor oficial dos bancos pri- 
vados em mesas-redondas 
com os funcionários, "ne- 
gociar é menos um 
exercício de palavras do 
que um exercício de custos 
suportáveis", existindo, 
portanto, conforme salien- 

• ia, estreita relação entre o 
sucesso de uma negociação 
trabalhista e o desempenho 
da economia. 

A negociação 
exige capacidade 
de argumentação 

e muita calma 

O consenso é a "mágica"- 
da satisfação de interesses 
opostos de trabalhadores e 
empregadores em torno da 
melhora de seus ganhos e 

mioimização de seus cus- 
tos. Esta "mágica"aconte- 
ce, segundo Dorothéa Wer- 
neck, na medida em que 
ambas as partes vão ga- 
nhando aprendizado nesta 
tarefa ainda pouco aplica- 
da no Brasil, de negociar. 
Ela lembra que as grandes 
empresas e os sindicatos 
mais organizados, como, 
por exemplo, os metalúrgi- 
cos de São Paulo e o Grupo 
14 da FIESP, já estão ma- 
duros no encaminhamento 
de negociações, e não pou- 
cas vezes chegam a bom 
termo sem maiores confli- 
tos. 

Para as categorias me- 
nos organizadas, o sucesso 
nas negociações depende, 
por outro lado, basicamen- 
te da situação econõmico- 
financeira da empresa, em 
virtude do pequeno poder 
de barganha dos sindica- 
tos. No auge do Plano Cru- 
zado, lembra a secretária 
de Empregos e Salários, fo- 
ram possíveis grandes 
acordos para este rol de ca- 
tegorias, que fizeram boas 
negociações por empresa, 
aproveitando-se de uma 
conjuntura econômica fa- 
vorável. 

No caso das empresas es- 
tatais, analisa Dorothéa 
Werneck, há um número 
expressivo de fortes sindi- 
catos negociando com 
grandes empresas, como é 
o caso da Eletrobrás, Pe- 
trobrás ou Companhia Vale 
do Rio Doce. Nestes casos, 
além do poder de barganha 
derivado de uma eficiente 
estrutura sindical, conta a 
favor dos trabalhadores 
também a estabilidade no 
emprego. Por outro lado 
existe o CISE, que funciona 
como um contentor de gas- 
tos das estatais, ainda que 
sua atuação limitadora na 
avaliação de gastos com 
salários seja mais rígida 
nas empresas estatais de 
menor porte. 

Embora os grandes sin- 
dicatos e grandes empre- 
sas tenham o hábito de ne- 

gociar desde 1978/79, há 
quem diga que as negocia- 
ções começaram a tornar- 
se imperativas a partir da 
gestão do ministro Almir 
Pazzianotto, convidado a 
assumir o Ministério do 
Trabalho, na formação da 
equipe do ex-presidente 
Tancredo Neves. 

Plínio Sarti, secretário 
de Relações do Trabalho do 
Ministério do Trabalho 
afirma que o impulso vital 
às negociações aconteceu 
no momento em que Paz- 
zianotto negou-se a usar da 
prerrogativa de interferên- 
cia nos sindicatos e cassa- 
ção de dirigentes sindicais 
por ocasião de greves, "li- 
ma vez que a saída da inge- 
rência do Estado não era 
mais possível, não havia 
outra forma de contornar 
os problemas do que nego- 
ciando", raciocina. 

Na opinião do secretário, 
os setores de desenvolvi- 
mento continuado, como as 
indústrias metalúrgicas e 
tecnologia de ponta, são 
mais receptivos à proposta 
de negociação. 

Esta trajetória, no entan- 
to, não é um processo fácil 
ou rápido; mesmo evitando 
agir sobre os sindicatos e 
dirigentes, o ministro do 
Trabalho nunca deixou de 
receber, conta Sarti, soiici- 
tações ae outros ministros, 
empresários e "até indus- 
triais de fundo de quintal" 
para que "desse um jeito", 
em greves ou outros levan- 
tes operários. 

"Mudarão as 
formas de 
solucionar 

os conflitos" 

Tampouco, esta trajetó- 
ria terá um final feliz, no 
sentido de exterminar os 

conflitos capital/trabalho. 
Segundo Sarti, eles nunca 
terão fim "mas mudarão 
as formas de soluciona-lo". 
O ideal, no seu entendimen- 
to, aquilo que as negocia- 
ções tém como meta é fa- 
zer das greves o último ins- 
trumento, o último recurso 
dos trabalhadores, e não 
uma arma que atira todo o 
tempo em todas as dire- 
ções. 

Nas palavras de Rossi, 
que na década de 60 foi pre- 
sidente do Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e 
chegou a ser secretário de 
Relações do Trabalho de 
São Paulo, "na medida em 
que os sindicatos assumam 
sua autonomia, e isto está 
acontecendo, e na medida 
em que a greve mais do que 
uma ameaça passa a ser 
uma realidade, capital e 
trabalho se preparam para 
sentar à mesa de negocia- 
ções". 

Atualmente, tanto os sin- 
dicatos, centrais sindicais, 
como as empresas e o pró- 
prio governo investem na 
formação de interlocutores 
especializados. No gover- 
no, os mediadores podem 
ser as Delegacias Regio- 
nais do Trabalho ou o pró- 
prio Ministério, quando 
uma negociação envolver 
categorias de âmbito na- 
cional. 

Cabe ao mediador, 
segundo Dorothéa Wer- 
neck, a busca do equilíbrio, 
pautada no cuidado de não 
ser identificado como de- 
fensor de qualquer das par- 
tes pegoeladoras. 

Por trás desta atuação do 
mediador, firme em busca 
da superação de impasses, 
análises técnicas justifi- 
cam as posições de traba- 
lhadores e empregadores. 
De um lado são analisadas 
as perdas salariais e prin- 
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cipalmeate a situação sala- 
rial da empresa em ques- 
tão em relação a outras do 
mesmo setor. Do lado da 
empresa, os mediadores 
tém acesso a balanços que 
indicam sua situação real, 
além de dados conjunturais 
macroeconômicos. Conhe- 
cedor das duas realidades, 
ele busca conduzir a nego- 
ciação rumo à "mágica" 
do consenso. 

Dorothéa Werneck costu- 
ma comparar uma mesa de 
negociações a um jogo de 
futebol. "Os dois times não 
se vêem como inimigos 
mas é claro que ambos que- 
rem marcar mais gols do 
que o outro e ambos sabem 
que um time apenas não é 
suficiente para que se te- 
nha um jogo." 

43 de, 
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MAGRI-MEDEIROS 

'Sindicalismo de resultados' divide CGT 

Jorge Abduch 

A disputa entre as várias correntes 
políticas da Central Geral dos Trabalha- 
dores (CGT), durante sua próxima reu- 
nião plenária, dia 30, poderá desembo- 
car na criação de uma quarta central 
sindical, caso os dirigentes dos Sindi- 
catos de Eletricitários e dos Metalúrgi- 
cos de São Paulo, respectivamente An- 
tônio Rogério Magri e Luís Antônio Me- 
deiros, não consigam formar maioria 
em torno de sua linha de sindicalismo 
sem vinculações partidárias - o que 
chamam de "sindicalismo de resulta- 
dos" -, nos moldes oa poderosa central 
norte-americana AFL-CIO. 

São dirigentes da CGT que prevêem 
a aivisão, certos de que Magri e Me- 
deiros não conseguirão impor, dentro 
da entidade, sua linha favorável à filo- 
sofia liberal e ao capitalismo, verdadeiro 
sacrilégio para sindicalistas ligados ao 
PCB, ao PC do B e a outras correntes de 
esquerda. Uma linha que é vista com 
desconfiança mesmo por dirigentes sin. 
dicais conservadores, refratários a polí- 
tica partidária, mas que encaram os 
empresários como adversários. 

A hipótese de divisão è afastada, en- 
tretanto, pelo assessor político de Magri 
e Medeiros, o cientista pollticu Aluízio 
Azevedo, que garante não naver qual- 
quer interesse político de sua corrente 
em criar uma nova central. Ao contrário; 
segundo Azevedo, a maioria dos sindi- 
catos da CGT quer a despartidanzação 
da Central, o que garantiria a seu grupo 
a vitória em qualquer votação. Além 
disso, o fórum adequado a uma decisão 
sobre o assunto não seria, na opinião do 
assessor, a plenária, e sim o congresso 
nacional da CGT, ainda não convocada. 

Embrião. Mesmo que a funoação de 
nova central não ocorra imediatamente 
após a reunião do dia 30, um empresá- 
rio da Federação das Indústrias do Es- 
tado de São Paulo (Fiesp) que ultima- 
mente tem tido freqüentes contatos 
com os líderes dos eletricitários e dos 
metalúrgicos afirma que seu embrião 
será criado. 

Segundo esse empresário, a estraté- 
gia d9 corrente que se auto-iniitulou 
"sindicalismo de resultados" é estimulai 
a desvinculação de outros sindicatos dai, 
centrais sindicais axiçtentes,-garantin- 
do-lhes apoio e ajuda das entidade! 
comandadas por Magri e Medeiros. 

Verba para esse projeto, garantei 
sindicalistas da CGT, não faltará, porque 
a ligação de Antônio Rogério Magri cor 
o sindicalismo americano lhe garante 
a invejável soma de USS 200 mil anuais 
(cifra que eie próprio confirma, reserva- 
damente, mas que alguns supõem sei 
mgito maior). 

A iniciativa conta cóm o apoio ai 
setores do empresatiado, segundo o re- 
presentante da Fteçp, para quem essu 
a única corrente do rnovimento sindical 
com a qual se pode dialogar. Mas o em- 
presário explica que esse apoio nãc ■ 
traduz de maneira formal, para nã( 
comprometer os sindicalistas, ou, en 
suas próprias palavras, para não "estra- 
gar o pesqueiro". 

Liberalismo. O empresário vai alén 
revela que há um acordo político entr>- 
os  representantes do "sindicalismo 
resultados" e políticos adeptos no libt ■ 
ralismo, entre eles o empresário e dep 
tado Guilherme Afif Domingos (PI -■ 
a quem coube a tarefa de abrir aLgui 
portas para que Luís Antônio Medi  i 
negociasse  em  Brasília  o apoio a  su 
candidatura à presidência do maior 
dicato da América do Sul. 

O cientista  político Aluízio  Azevi 
confirma   a   ligação   do   grupo   con 
AFL-CIO e o apoio financeiro dos af- 
ricanos, mas garant.e que ele é dado § 
CGT e não ao Sindicato dos Eletricitá- 
rios.  E   nega  qge  haja acordo poiític. 
com os liberais: 

- Temos contatos com o deputaoc 
Afif, como temos com empresários • 
com todo myndo, mas fazemos polttica 
cçm eles. 
"- •'———^— ——'      ———'—'—■*"" 

Jorge Aoduch é o mais novo colaborador do Re- 
latório Reservado em S5o Paulo. 

Recebemos dos companheiros da FNT a 
seguinte denúncia: 

JUSTIÇA PARA QUEM ? 

Companheiros e Companheiras, essa deve 
ser a pergunta concreta que a classe 
trabalhadora precisa fazer frente ao 
comportamento dos tribunais comprometidos 
com os interesses da classe dominante: "A 
Classe dos Capitalistas" 

No dia 11 de outubro de 87, completou 
9 anos, que num gesto para defender os 

s imples di re 
Nelson Perei 
Departamento 
fogões Alfa, 
do Brás, Cen 
Ele foi rec 
extras" que 
recebeu foi 
seu ombro e 
e Nelson pou 
Hospital Mun 

0 assassi 
Scatena que 
autoridades 

itos trabalhistas, o operário 
ra de Jesus se dirigiu ap 
Pessoial da Indústria de 
metalúrgica situada no bairro 
tro da Cidade de São Paulo, 
amar o pagamento das "horas 
teria feito. 0 pagamento que 
2 (duas) balas, uma acertando 
a outra o seu peito, 
cas horas depois faleceu no 
icipal do Tatuapé. 
no foi o advogado patrão Cássio 
fugiu nas barbas das 
e até hoje, está çm plena    ■ 
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liberdade, mais ainda, advoga nos tribunais 
de São Paulo. Estamos falando nos Tribunais 
da Cidade de Sio Paulo, e nio de uma vila 
qualquer do interior brasileiro. 

Não fosse a decidida ação da Frente 
Nacional dos Trabalhadores, que na época 
pressionou a Diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, o "operário" 
Nelson teria sido sepultado como indigente. 

0 Sindicato dos Metalúrgicos contratou 
advogados e processou o patrão Scatena 
criminalmente. A FNT sempre acompanhou esse 
caso junto com a família do operário. 

Passados cinco anos. Dona Juventina, a 
mãe de Nelson, cansada de esperar pela 
"Justiça", decidiu passar o processo para o 
Dr. Mário Si mas (advogado de comprovada 
solidariedade com a causa dos trabalhadores) 

Em 7 de novembro de 1986, depois de 
muita garra, o Dr. Mário Simas consegue 
levar o assassino Cássio Scatena ã Júri. 
No julgamento Scatena foi condenado por 
crime "duplamente qualificado" a 13 anos 
de prisão.  Seu advogado recorreu e o 
processo foi para o Tribunal de dustiça, 
ganhando mais um ano de tranqüilidade para 
Scatena.  No dia 25 de novembro de 87, 
o tribunal "anulou" o julgamento que 
condenou o patrão a 13 anos de prisão. 0 
novo julgamento provavelmente acontecerá 

quando completar dez anos de assassinato 

do "operário" Nelson Pereira de Jesus. 
0 advogado patrão continua em liberdade 

e possivelmente, serão levados     para o 
tribuNal e condenados a prisão perpétua, 
os ossos do "operário" Nelson, 
sepultados no Cemitério da Quarta Parada. 

JUSTIÇA PARA QUEM ? 
£ A CLASSE OPERARIA QUE ELES QUEREM 
CONDENAR.  

Esse caso não está isolado nesse país, 
onde quem tem dinheiro manda e não pede. 
Da mesma forma foram tratados os 
assassinos de Santo Dias da Silva, 
Margarida Maria Alves, sindicalista PB, 
Paulo Fontelles, advogado CPT Pará, Júlio 
Rodrigues, sindicalista de MG, Adão, 
operário morto pela Posse da Terra na 
Zona Leste/SP, camponeses, indígenas e 
tantas outras lideranças que lutam pela 
causa operária por este Brasil afora. 

A Classe Operária Brasileira conhece o 
sadismo de seus inimigos, sua história; 
não desistiremos.  A F.N.T. continuará 
com muita garra e firmeza, porque 
acreditamos na força da união da classe 
trabalhadora e na sua luta. 

São Paulo, 07 de desembro de 87 
FRENTE NACIONAL DOS TRABALHADORES 
Coordenação Nacional 

Folha de São Paulo 07-01.88 

Foi o maior massacre do país, diz professor 
O professor de Ciência Política da 

Universidade de São Paulo (USP) 
Paulo Sérgio Pinheiro, 44, coordena- 
dor do Núcleo de Estudos Sobre a 
Violência daquela universidade, disse 
ontem que "o genocídio ocorrido em 
Serra Pelada não tem precedente na 
história recente do país". De acordo 
com ele, se ficar confirmada a 
existência de uma centena de mortos 
ou desaparecidos como saldo do 
conflito entre garimpeiros e policiais 
militares, o episódio não pode nem 
ser comparado à guerra de Canudos, 
travada entre forças policiais e os 
seguidores de Antônio Conselheiro, 
no início deste século no Estado de 
Pernambuco. Os conselheiristas tive- 
ram o direito de defesa: estavam 
armados. 

Situado numa área de propriedade 
da estatal Cia. Vale do Rio Doce, o 
garimpo de Serra Pelada começou a 
ser explorado em 1979, transforman- 
do-se rapidamente no sonho dourado 
de pelo menos 80 mil pessoas que se 
sujeitaram às condições mais indig- 
nas de sobrevida n€?ta versão nacio- 
nal da "corrida do ouro". Tema de 
reportagens e documentários, dentro 
e fora do país. Serra Pelada proje- 
tou-se mais pela violência que pela 
riqueza ali encontrada. Violência 
que, quando não partiu da ação 
policiai, desabou em forma de tone- 

ladas de terra sobre seus explorado- 
res. 

Já em 1983, eram contabilizadas 19 
mortes de garimpeiros soterrados 
devido à forma desordenada com que 
faziam suas escavações. Desde en- 
tão, esses operários passaram a fazer 
insistentes apelos para que o governo 
federal —o comprador oficial de todo 
ouro encontrado no local— ffcesse 

MUictadeArtí 

A regiflo do garimpo de Serra Pelada 

investimentos que garantissem mai- 
or segurança. O último desses apelos 
culminou com o protesto em que 
quatro mil garimpeiros interditaram 
a ponte rodoferroviária sobre o ria 

Tocantins, em 28 de dezembro últi- 
mo, impedindo o escoamento de 
minérios da Serra do Carajás para o 
porto de Itaqui, no Maranhão. 

Nos últimos anos, o problema se 
tornou crítico para os operários de 
Serra Pelada. No dia 2 de outubro de 
1986, mais 11 pessoas morreram com 
o desabamento de um barranco com 
25 metros, de altura. No dia 23 de 
dezembro do mesmo ano, outros dois 
morreram soterrados. O episódio 
voltou a se repetir em agosto do ano 
passado, matando mais sete pessoas 
e ferindo outras 34. 

A história de Serra Pelada também 
registra vários conflitos de seus 
garimpeiros com as tropas oficiais, 
formadas principalmente por polici- 
ais civis e militares, destacadas pelo 
governo paraense para dar garantias 
a seus ocupantes. O mais significati- 
vo desses confrontos, antes da ação 
policial da desobstrução da ponte 
sobre o Tocantins, ocorreu em 11 de 
outubro de 1986, quando o policial 
militar Jorge Nazareno Ramos de 
OUveira matou o "formiga" João 
Edson Borges, um dos milhares de 
carregadores de sacos de cascalho 
que trabalharam em naquele garim- 
po. 

Um denominador sempre presente 
nesses conflitos é a posse da Coopera- 
tiva dos Garimpeiros de Serra Pela- 
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da (Coogar), incumbida de adminis- 
trar o local como se fosse uma cidade 
— que acaba projetando ali os 
mesmos vícios de corrupção, extor- 
são e protecionismo existentes na 
política convencional. Criada por um 
decreto federal, em junho de 1984, a 
Coogar foi o grande palanque que 
garantiu a eleição do folclórico depu- 
tado Sebastião Curió, pelo PD& 

Arrecadando 4% do ouro que os 
garimpeiros conseguem tirar da la- 
ma e do cascalho vasculhados dia 
após dia, a cooperativa surgiu para 
disciplinar a ação de garimpo, forne- 
cendo roupas, mantimentos, ferra- 
mentas, energia elétrica. Adminis- 
trá-la é equivalente a dirigir uma 
cidade, tarefa que Curió conseguiu 
passar às mãos de um ex-colabora- 
dor do Serviço Nacional de Informa- 
ções (SNI), José Bonifácio Carvalho 
da Silva, o "Dr. Alexandre", cujo 
currículo é enriquecido pelo combate 
a guerrilheiros políticos naquela re- 
gião, durante a instalação do regime 
militar. 

Banida pelos operários de Serra 
Pelada, a administração do "Dr. 
Alexandre" foi substituída por uma 
junta interventora, em 23 de novem- 
bro do ano passado. 

GREVES 
I.NATAL COH  GREVE 

Os motoristas rodoviários 
pararam por quatro horas na 
noite do dia 25/12 no Termina 
Terminal Rodoviário Tietê era 
São Paulo. 

0 movimento relâmpago foi 
•pela conquista de um piso 
salarial de Cz$ 25 mil para 
motoristas, 18 mil para 
bilheteiros e 15 mil para 
funcionários de manuntenção 
e escritórios. 

A greve foi declarada 
ilegal pelo TRT. Que novidade 
hera! 

II.NATAL COM GREVE 

Também em Salvador houve 
greve na véspera do Natal, 
cerca de 1.700 motoristas e 
outro tanto de cobradores 
cruzaram os braços. Isto 
praticamente paralizou a 
cidade. 

Os grevistas reivindicam 
120% de aumento em seu 
salário de Cz$ 11 mil. De 
imediato eles conseguiram 

elevá-lo para Cz$ 17 mil e 
voltaram a trabalhar com a 
promessa de novos aumentos 
em fevereiro. 

GREVE EM NATAL (RN) 

No dia 05/01 os 2.500 
motoristas e cobradores de 
ônibus urbanos de Natal 
entraram em greve 
reivindicando um piso 
salarial de Cz$ 17 mil. A 
proposta dos patrões era de 
Cz$ 13 mil. Houve violência 
e a PM colocou 2 milicianos 
armados em cada veículo para 
garantir os motoristas fura- 
greve. A policia espancou 
grevistas e efetuou 5 prisões 
48 ônibus foram danificados. 

No dia 08/01 eles 
retornaram ao trabalho com 
acordo de 44,8% de reajuste 
(contra 70% pretendidos), 
libertação dos presos e nao 
demissão dos grevistas. Os 
dias parados vão ser 
descontados. 

OPERAÇXO PADRÃO 

Os pilotos da VARIG e da 
VASP resolveram adotar uma 
operação padrão que consiste 
na obediência às normas 
regulamentadas por lei para 
o trabalho de um aéronauta 
que estipula uma média de 11 
horas de trabalho por 12 de 
descanso. 

Isto causa atrasos, o que 
mostra o risco que corremos 
quando tudo parece normal. 
Aí quando ocorre um acidente, 
a culpa é de quem? Hera? 

I.UNIVERSIDADES FEDERAIS 

Servidores de 30 
Universidades Federais estão 
parados desde 30 de novembro 
e ainda não chegaram a um 
acordo com o Ministério de 
Educação. 0 MEC exige que 
eles voltem ao trabalho para 
depois negociar. Com a,greve 
alguns vestibulares não 
poderão ser feitos. 

Os Servidores grevistas 
reivindicam 59% de aumento e 
o enquadramento do pessoal 

administrativo no Plano de 
Cargos e Salários aprovado 
pelo próprio MEC. 

No Rio, um grupo de 
funcionários das quatro 
Universidades fluminenses, em 
greve há 40 dias estão 
acampados na entrada do 
Palácio Capanema onde        * 
funciona o escritório do MEC. 
0 objetivo do acampamento é 
de denúncia da situação das 
Universidades brasileiras. 

II.UNIVERSIDADES FEDERAIS 

Os Servidores da 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco voltaram ao 
trabalho em 30/12 após 40 
dias de greve. A Associação 
dos Servidores foi contra a 
decisão tirada em assembléia 
por considerar que as 
reivindicações não foram     ^ 
atendidas. 

PESQUISADORES EM GREVE 

Nem bem foi criado o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Pesquisa, os 
funcionários do Centro 
Tecnológico de Minas 
iniciaram greve geral 
exigindo o cumprimento do     • 
acordo firmado com o governo 
em junho, depois de um mês de 
paralisação. 

E isso aí, ninguém dá nada 
de graça para a classe 
trabalhadora. Então, greve 
neles. 

FAZENDARIOS GAÚCHOS 

Acabou em 29/12 a greve dos 
funcionários da Secretária da 
Fazenda do RS. Após uma 
paralisação de 14 dias eles 
retornaram ao trabalho 
aceitando, sob protesto, um 
reajuste de 50%, contra os 80% 
pretendidos. Outra 
reivindicação que será 
atendida apenas a partir de 
março é a de reestruturação 
do quadro da Secretaria da 
Fazenda. ^^ 
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I.ESTALEIRO EM GREVE 

Os 800 trabalhadores do 
Estaleiro Emaq, com falência 
já decretada, entraram em 
greve em 29/12, acatando a 
decisão de assembléia. 0 
Banerj é  o  Sindico da massa 
falida e os trabalhadores 
garantem que com a conclusão 
de três navios a Emaq pode 
garantir os 800 empregos e 
contratar mais 1.000 
trabalhadores. 

II.ESTALEIRO EM GREVE 

Os Metalúrgicos do 
estaleiro Macharen de Niterói 
também fizeram greve na 
primeira semana de janeiro. 
Os 600 trabalhadores estão 
protestando contra a demissão 
de cinco companheiros do 
Grupo de Empresa, contra o 

* atraso do pagamento 
transferido do dia 5 para o 
dia 11/01 e reivindicando 15% 
de reposição salarial além da 
antecipação da URP de 
fevereiro. 

Os demitidos são quatro 
diretores do sindicato e ura 
membro da CIPA, todos com 
direito à estabilidade. 

SOBROU PARA 0 PT 

0 delegado áe   polícia de 
Guaíba RS acusou o deputado 
estadual do fT Selvino Heck 
como envolvido no incêndio de 
12 casas do conjunto 
habitacional morada da colina 
no dia 10/12 em represália ao 
despejo judicial de algumas 
das centenas de famílias de 

• invasores. Outro militante do 
PT também foi acusado e teve 
orisão preventiva pedida. 

0 delegado acusa Silvino 
Heck também de ter invadido 
uma residência para fugir da 
"televisão" que estava no 
local. Outros "altos membros 
da cúpula regional" do PT 
estão envolvidos nos^rimes" 
de co-autoria, de formação 
de quadrilha, falso 
testemunho etc.etc... 

Essa "democracia" cansa, 
nao? 

ÜSINEIROS EM GREVE 

Os mil trabalhadores da 
Cia Usinas Nacionais, 
fabricantes de açúcar 
entraram em greve em 04/01 
reivindicando uma revisão no 
quadro de carreiras e 
reajuste de 45% sobre o 
salário de dezembro. 0 piso 
é  de Cz$ 4.500 e o salário 
mais alto é de Cz$ 30.000. 

A firma é estatal e os 
trabalhadores estão excluídos 
do dissídio coletivo desde 
1985. 

A empresa propôs reajuste 
de 28,9% e suspensão da 
greve por 45 dias para 
negociação. 

METALÚRGICOS PARADOS 

1150 trabalhadores da 
Laminação Nossa Senhora do 
0 em São Paulo pararam 
reivindicando 30% de aumento, 
eleição da CIPA, adicional de 
insalubridade, uniforme 
gratuito, fim da pressão das 
chefias. 

A greve durou 1 dia e os 
operários voltaram a 
trabalhar com a conquista de 
10% de aumento real e 
abertura de negociações com 
a participação do Sindicato. 
0 acordo garante, ainda, o 
pagamento de adicional de 
insalubridade, uniformes 
gratuitos e melhores 
condições de higiene. 

COSIPA DEMITE 

A Cosipa demitiu 275 
grevistas que paralisaram a 
empresa por 11 dias no 
início de dezembro. A 
acusação foi que eles eram 
organizadores do movimento. 

0 Sindicato aconselhou os 
trabalhadores a não 
comparecerem na usina pois 
um acordo estava sendo 
tentado. 

Os 15 mil grevistas 
tiveram metade do seu 
salário descontados por 11 
dias de greve e mais os fins 
de semana. 

No dia 5 de janeiro os 
trabalhadores fizeram uma 
passeata de protesto. 

Trabalhadores 

mm 
HO JORNAL 
TORTURA NUNCA MAIS 

Recebemos dos companheiros do 
grupo Tortura Nunca Mais 
através do Serviço de 
Intercâmbio Nacional (SIN) a 
seguinte denúncia:"pela 3§ 
vez vêm denunciar o uso 
abusivo de práticas de 
tortura contra presoa comuns 
na delegacia de polícia de 
Barbalha (CE): Somente no mês 
de outubro foram torturadas 
mais de 6 pessoas, incluindo 
uma família inteira do bairro 
Malvinas. No dia 21 de 
outubro p.p. o trabalhador 
rural Joaquim Ludgero da 
Paixão foi barbaramente 
torturado por elementos, 
dessa delegacia policial. 

DOM LELIS DE ITABIRA DENUNCIA 

No dia 06/10, 54 famílias 
ocuparam uma área abandonada 
no bairro Caravelas em 
Ipatinga (MG). Todos sem 
condições de continuar 
pagando aluguéis atrasados. 
Acontece que apareceu um 
"dono" da área e esta foi 
cercada com arame por 
funcionários da prefeitura. 

Sem qualquer ordem 
judicial, no dia 11/10 um 
batalhão das polícias civil 
e militar, acompanhados pelos 
funcionários da prefeitura e 
do tal dono vieram ameaçar 
para que saíssem da área, sob 
a promessa de cessão de lotes 
em um mê s. 

A imprensa de Ipatinga 
veiculou informações de que afl 

lii|i|illi*s;;:ií||iii 
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Pastoral Operária e o PT eram 
os responsáveis pela ocupação 
e tratava os ocupantes como 
marginais. Há indícios que a 
própria prefeitura incentivou 
a ocupação para reprimir as 
pastorais, os movimentos 
populares e o próprio PT que 
foi solidário. 

Pedem para enviar carta de 
solidariedade para: 
D.Lelis Lara-Bispo de Itabira 
CP.34; 35. 170 Coronel 
Fabriciano MG. 

SIN DENUNCIA 

"No último dia 31/11 por 
volta de 22 horas estavam 
Djair Silva e Enoque Mendonça 
conversando sobre a Revolução 
Russa e o Socialismo em um 
bar quando foram interpelados 
pelo policial Hélio Idalino 
que exigiu que os dois 
parassem a conversa pois o 
assunto não lhe agradava. 
Enoque e Djair não atenderam 
i sto fez com que o policial 
sacasse a arma e ameaçasse 
Djair que não revidou. Mesmo 
assim os dois foram presos e 
levados para a delegacia 
onde foram espancados, a 
ponto de Enoque Mendonça ter 
seu braço quebrado." 

II.João Ribeiro, eletricista 
da Usina Capricho na Zona da 
Mata de Alagoas foi atingido 
por 4 tiros disparados por 
Geraldo Luís e José Inácio 
morrendo imeâiatamente. 
Ribeiro era presidente do 
Diretório Regional do PT em 
Cajueiro, 90 km de Maceió, 
era um líder emergente.que 
havia participado ativamente 
da greve dos canavieiros da 
Usina Capricho e era um calo 
para os latifundiários. A 
Usina Capricho pertence à 
família do presidente do 
Instituto do Açúcar e do 
Álcool José Ribeiro Toledo 
Filho. 

Revoltados com o crime, a 
CUT Regional e 600 pessoas 
entre trabalhadores e 
populares investiram contra 
os criminosos; a policia 
mandou buscar reforço e 
houve violência que foi 
respondida à altura pela 

população que chegou a 
incendiar uma viatura 
policial. Na ocasião foi 
preso Rubens Felix amigo do 
Ribeiro que agora está sendo 
processado e foi torturado, 
para dar nomes de outros 
manifestantes. 

CURTAS 
POSSEIROS LUTAM NO PA 

Cerca de 100 posseiros 
armados e cora os rostos 
pintados com carvão atacaram 
Moju (PA), dividiram-se em 
turmas e simultaneamente 
inutilizaram os telefones a 
tiros, expulsaram os 
policiais de serviço, 
quebraram o interior da 
delegacia, rasgaram processos 
e foram até a casa do 
fazendeiro Claudomiro Barbosa 
queimando-a completamente. 

Tudo muito rápido. Isto 
para vingar a morte de um 
trabalhador rural de Jarabuaçu 
0 fazendeiro fugiu para 
Belém com a ajuda da polícia. 

Se a moda pega! 
Correio Brasiliense 9/01/88 

SINDIPETRO SÃO PAULO 

Recebemos do companheiro 
Antônio Carlos Spis 
presidente do Sindipetro sao 
Paulo o seguinte telegrama: 
"Conscientes necessidades 
movimento sindical e mais 
para contribuir avanço da 
luta na conquista direito dos 
trabalhadores fundamos em 
assembléia categoria 
Sindipetro cidades Barueri, 
São Caetano do Sul, 
Guarulhos, São Paulo com 
sede Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio 478 4° andar. 
Estamos juntos na luta." 

Aos companheiros nossas 
saudações. 

RICOS OCUPAM TERRENO (l) 

É isso mesmo, m^is de 2 
mil metros de dunas da praia 

do Araçagi no Maranhão foram 
invadidos por ricos 
empresários e gente ligada à 
política local etc... 

E claro que o inquérito 
instaurado pela Polícia 
Federal vai dar em nada. É a 
chamada grilagem chique. 

Nos "terreninhos" estão   • 
sendo edificadas "casinhas" 
de veraneio e agora, eles 
querem regularizar os lotes. 
E é claro que vão conseguir. 
Quem viver verá. Eta 
Republiquinha de araque!     • 

POBRES OCUPAM TERRENOS (II) 

Em 87, São Luís, terra di- 
Sarney, teve 20 ocupações di 
terrenos praticadas por 
trabalhadores expulsos de 
suas terras. Em todas cias a 
polícia desalojou os 
ocupantes. 

Enquanto isso o próprio 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão vê como 
fato normal a invasão da 
Praia do Araçagi e dá a 
receita: "você invade e pede 
regularização no serviço de 
patrimônio da União tem 
primeiro que ocupar ou seja 
tem primeiro que invadir. Se 
você prova que está ocupando, 
ele lhe dá o direito de 
ocupação. Aí você paga uma   # 
multa na Marinha por não ter 
pedido de licença". 

E a polícia? Cadê a 
polícia para os ricos? 

Em Canindé no Ceará 10 
trabalhadores rurais estão 
presos há 30 dias e foram 
condenados a mais 67 por 
decisão do juiz local que 
recusou pagamento de fiança e 
indulto de Natal. 

0 crime? Invadiram 20 dos  ♦ 
3 mil hectares da fazenda 
Transval fazendo trabalhos de 
limpeza, broca e plantação de 
feijão.Isso ocorreu em julho 
de 1985. 

RICOS INVADEM TERRAS (III) 

Uma estrada municipal que 
liga Brotas a São Sebastião 
da Serra em São Paulo, recém 
asfaltada está sendo invadida 
pelos proprietários das   ^^ 
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fazendas aí existentes. Entre 
eles está o conhecidíssimo 
corrupto Attala, proprietário 
do Grupo Attala, 
especializado em falcatruas e 
roubos com apoio dos governos 
estaduais e .federal. 

Os pilantras simplesmente 
• estão levando suas cercas 

para a beira do asfalto, 
roubando o acostamento da 
estrada. 

Cadê os tratores para 
derrubar as cercas? 

OCUPAÇÕES DE TERRAS (IV) 

6 último Jornal dos 
Trabalhadores Sem Terra traz 
a seguinte manchete: nossa 
resposta: ocupações. 

Em suas 20 páginas ele 
traz uma grande quantidade de 
informações sobre essas 

♦ ocupações. A seguir damos um 
pequeno resumo: 

RS- gaúchos ocupam três 
Latifúndios, são cerca de 10 
mil trabalhadores. Sendo 4 
mil na fazenda Salso; 47 
famílias no Centro 
Agropecuário de Palma e mais 
de 3 mil na fazenda Itati em 
São Nicolau. 

SC- os catarinenses dão a 
sua resposta e 2,7 mil 

• famílias ocupam latifúndios 
improdutivos mobilizando 3,7 
mil famílias na maior 
ocupação de terras da América 
Latina. Isto se deu em Campo 
Erê (2.000);*em Irani (600); 
em Ibirama(100). em Campo 
Alegre (50). 500 famílias 
foram barradas pela policia 
e tiveram que voltar mas 
outras 516 já estavam 

# acampadas. 
PR- houve ocupações das 

fazendas Cavaco e Jarau em 
; Canta Galo (1500 famílias) 
além das 100 famílias que já 
ocupavam a Fazenda Sta 
Madalena em Teixeira Soares. 

BA- em 6/09 400 famílias 
ocuparam 5.100 hectares em 
Alcobaça BA. 

SE- em 22/10 86 famílias 
ocuparam a fazenda Monte 
Santo em Gararu (972hectares) 
No dia 29/10 foram despejados 
rtias continuam acampados à 
beira de uma rodovia. 

SP- há 1.500 famílias . 
acampadas. 

MS- há 1.000 famílias 
acampadas. 

MA- há 3.000 famílias 
acampadas. 

SEM TERRA DO PR LIBERTAM 
REFÉNS 

Os trabalhadores sem tetra 
já assentados numa área 
desapropriada em Mangueirinha 
(PR) libertaram em 07/11 4 
funcionários do Instituto de 
Terras e Cartografia do PR 
que estavam mantendo como 

reféns desde á véspera. 
As 210 famílias prenderam 

os funcionários quando estes 
acompanhavam o desembarque 
de outras 43 famílias o que 
eles consideram exagerado 
para a área disponível 
(1.800 hectares). Pela 
libertação eles conseguiram 
mais 463 hectares para essas 
43 famílias. 

BRASIGUAIOS E SEM TERRA 

Recebemos dos companheiros 
do Serviço Pastoral dos 
Migrantes am artigo denúncia 
de autoria de Luís Carlos 
Batista sobre a situação 
desesperadora dos brasiguaios 
no Mato Grosso do Sul. 0 
desespero e a quase 
desesperança dos acampados é 
o tema deste artigo.Assina 
Ana Valim do S.P.M. 

Abaixo transcrevemos parte 
do artigo: 

Mais de 800 família» estão 
em uma área de cerca de 5.000 
hectares acampadas em cidades 
do Mato Grosso do Sul 
aguardando assentamento. 

Sentimos nas entrevistas 
o desespero que toma conta 
dessa gente. Enquanto o 
Governo só faz  promessas, os 
trabalhadores se sentem 
desprezados, doentes e 
desanimados por suas 
condições precárias. 

Pressionados pelos 
prefeitos e pela UDR o INCRA 
e o Governo do MS retiraram os 
acampados das cidades e 
proibiram novos acampameíitOs* 
Muitos foram jogados na 

fazenda StQ Inácio já 
desapropriada mas de onde a 
Rede Ferroviária Federal 
continua retirando madeira. 

Enquanto o módulo rural 
estipula 25 hectares por 
família o Governo garante 
apenas 15 hectares. Há 40 
dias os trabalhadores estão 
desocupados porque faltam 
máquinas para o trabalho. A 
terra não foi preparada e 
eles estão proibidos de 
plantar rocinha. Recebem 
apenas Cz$ 1,9 mil por 
família o que não dá para 
sobreviver. Todos estão 
passando fome, anêmicos, sem 
assistência médica e sem 
alternativas. 

No momento o trabalho é 
comunitário, sem divisão dt 
lotes. 0 grupo Eldorado 
composto por 248 famílias d<- 
brasiguaios dispõe de apenas 
60 hectares destocados e 
estão proibidos de trabalhar 
fora porque pode começai- o 
plantio a qualquer momento, 
Esse grupo é considerado 
desobediente e por isso mai^ 
castigado . 

POR TOAS DO AXÉ DA GLOBO 

0 Racismo existe na Caixa 
Econômica Federal. Quem 
declara é o advogado negro 
Carlos Alberto Menezes Soares 
de Porto Alegre. O livro que 
contém as denúncias é o 
"Abolição da Escravatura 
existe?" 

Carlos resolveu escrever 
O livro em 1983 depois de ser 
atneaçado pelos chefes da CEF 
para calar a boca. As 
denúncias vão desde a 
insegurança nos prédios da 
CEF até as perseguições. 
Conta que ao se formar 
advogado seu chefe o 
cutnprimentou e o transferiu 
para o Rio Grande do Norte tfy 
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no meio da sua "gente e cora 
um chefe que era índio". 
Carlos denuncia também várias 
irregularidades e corrupções 
na caixa. E viva a "nossa" 
Caixa. Nossa? 

COISA RARA 

0 fazendeiro Mariano 
Furtado da Rosa, Petrópolis 
RJ foi denunciado pelo 
delegado de Vigilância Geral 
de Juiz de Fora para a 
Policia Federal. 

0 dito fazendeiro está 
aliciando menores com idade 
entre 9 e 16 anos para 
trabalhar em sua propriedade 
em condições sub humanas. 0 
"gato" é  Antônio Herculano da 
Silva, o Doutor. A Febem 
acolheu as vítimas. 

E a denúncia vai para 
frente? Cremos que não. 

JEJUM EM JUAZEIRO 

Dia 07 passado completou 
oito dias o jejum voluntário 
do clero de Juazeiro (BA) 
para protestar contra a falta 
de assistência à população 
flagelada pela seca. A 

reivindicação principal é o 
pagamento imediato dos 
salários dos flagelados 
alistados nas frentes de 
trabalho que foi atendido 
parcialmente pelo governo 
estadual. Mas a causa de 
fundo que é a miséria 
nordestina permanece 
inalterada. 

FARINHA DO MESMO SACO 

Não houve nenhum espanto 
quando a imprensa anunciou 
que a reunião de Ronaldo 
Caiado da UDR com Jader 
Barbalho ministro da Reforma 
Agrária havia sido muito 
cordial. Eles estão do mesmo 
lado. Ura é pelos 
latifundiários e o outro 
finge fazer reforma agrária. 

Caiado já esteve várias 
vezes no MIRAD e só não foi 
recebido por Dante de 
Oliveira, a quem ele 

classifica como integrante do 
MR-.8. Quando até a UDR elogia 
o ministro é porque nada será 
feito. 

Hoje a UDR tem 218 sedes 
regionais era todos os estados 
e possui mais de 230 mil 
sócios. 

MEDEIROS FAZ ACORDO COM FIESP 

Quem acusa é o Joaquinzão 
pai da cria que é o Luís 
Antônio Medeiros do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo. 

Medeiros é criticado 
também por lideranças da CGT 
por estar fazendo o jogo do 
patrão. Ele defende reajustes 
trimestrais e já neste mês 
retoma o acerto com a FIESP. 
Ele declarou que não concorda 
com as greves que deverão 
surgir porque "os patrões com 
certeza negociarão." 

E esse tipo é presidente 
do maior sindicato da América 
Latina Argh! 

NÃO DEU MAGRI NA SABES? 

Esta foi a principal 
conseqüência da derrota da 
chapa 1 na eleição do 
Sindicato da Purificação de 
Água de SP. 0 dinheiro da AFL- 
CIO americana que investe em 
Madri e no "sindicalismo de 
resultado", isto é o 
"sindicalismo da direita" não 
foi suficiente para assegurar 
a continuidade dos planos de 
Magri e de Luís Antônio 
Medeiros. 
Voz da Unidade 11/12/87 

A chapa eleita é ura 
frentão cora PCB, PCdoB, PT, 
setores do PMDB, CUT e CGT. 
Tribuna da Luta Operária 
14/12/87 

Obs: vide matéria à parte 
sobre a CGT, Magri e Medeiros. 

SINDAE-BA 

Os companheiros do 
Sindicato dos Trabalhadores , 
era Água e Esgoto da Bahia nos 
escrevera para denunciar: "que 
na última greve realizada na 
EMBASA-Empresa Baiana de Águas 
e Sanearaento-S/A a direção 

dessa erapresa articulada cora 
diretorias das outras 
companhias de Saneamento 
"importou" diversos operadores 
de outros Estados para furar 
a greve. No moraento denunciam 
tarabéra que, a EMBASA, 
assumindo um coraportaraento 
direitista está promovendo o  • 
treinamento de policiais do 
corpo de Bombeiros para 
operar o sistema era caso de 
nova greve. Isto significa 
que eles não trabalham no 
sentido de melhorar nossas    *" 
condições de trabalho. Ao 
contrário, se preparara para 
enfrentar-nos militarmente em 
caso de novo confronto." 

Pedem carta dv   repúdio ao 
Governador Waldyr Pires. 

PELEGO PERDE MAIS NÃO SAI 

Essa ainda é a situação 
no Sindicato dos Professores 
de S.P. 0 arqui-pelego 
Leopoldino perdeu as eleições 
mas conseguiu até agora 
impedir a posse da chapa 
vitoriosa. 

A "justiça" digo a 
"injustiça" deu ganho de 
causa ao pelego, simplesmente 
mandando prorrogar seu 
mandato, passando por cima de 
2584 votantes. 
Voz da Unidade 11/12/87 

INTERVENÇÃO EM SINDICATO 

"Essa atitude é ura exemplo 
do caráter fascista e 
reacionário da interventor ia 
da Cosipa". A declaração e do 
Presidente do Sindicato 
Metalúrgicos de Santos, 
Arnaldo Gonçalves ^ 

referindo-se ao pedido de 
intervenção no Sindicato 
feito ao Ministro Almir 
Pazzianotto pelo interventor da 
Cosipa,Oscar Leite Alvarenga. 
Voz da Unidade 18/12/87 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
ENCONTRO DE PAJÉS CRITICA 
POLÍTICA INDIGENISTA 

Cuiabá, Mato Grosso (AGEN)- 
A política indigenista oficial 
foi criticada no 1° Encontro 

IK^ 
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Nacional de Pajés, realizado 
de 22 a 25 de outubro último 
na Chapada dos Guimarães, no 
Mato Grosso. 0 Encontro foi 
promovido pela 
Superintendência Regional da 
Fundação Nacional do índio - 
FUNAI-em Cuiabá, e contou com 

• a participação de 150 
lideranças indígenas, de 
várias partes do país. 

Em carta ao presidente 
José Sarney, os pajés 
criticaram o decreto 

«• nÇ 94.946, de 23 de setembro 
de 1987, que introduziu 
alterações na política 
indigenista oficial, como o 
desrespeito aos direitos das 
comunidades indígenas 
consideradas aculturadas. Os 
pajés também manifestaram 
preocupações em face da 
"tendência da Constituinte, 
que se coloca era posição de 
confronto aos demais 
legítimos interesses de 
nossos povos". 

Na carta, os pajés pedem 
ao presidente Sarney a 
revisão daquele decreto. Aos 
constituintes, reivindicam 
que seja incorporado à nova 
Constituição o texto da 
emenda popular assinada por 
cerca de 36 mil eleitores. No 
19 Encontro Nacional de Pajés, 
houve o intercâmbio de 
experiências no campo de 
curas através do uso de ervas 
naturais, além do uso de 
psicoterapia indígena. 
AGEN- 3 de dezembro de 1987 
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METALORGICOS DE CAMPINAS 

Após denunciarem em seus 
boletins o perigo que Campinas 
corria com o risco de 
acidentes nucleares, o 
Sindicato conquistou o direito 
de fiscalizar as fábricas 
juntamente com o CNEN, 

A GE, a IBM e a Rhodia que 
se cuidem muito bem. 

EXEMPLO DE RESISTÊNCIA 

é a luta dos trabalhadores 
rurais de Imperatriz (MA) que 
realizaram suas eleições em 
04.01.87 e que agora completam 
um ano de luta. 

Concorreram 3 chapas mas a 
disputa foi entre a chapa 1 
do pelego Nilson de Almeida e 
a chapa 2 de Valdimar Pereira 
Barros.  Na votaçio a chapa 1 
nãc conseguiu maioria absoluta 
mas mesmo assim tentou tomar 
posse.  300 lavradores 
impediram e ocuparam a sede 
do Sindicato em 28.02.  Duas 
juntas foram nomeadas até que 
em 10.10 foram convocadas 
novas eleições e em seguida 
suspensas.  Os trabalhadores 
mantiveram a data i revelia do 
pelego e a chapa 2 venceu por 
larga margem. 

Empossaram-se em 1/11 numa 
assembléia com 1200 
trabalhadores. A junta entrou 
com pedido de reintegração de 
posse do sindicato e a polfcia 
armada de metralhadora já 
tentou despejá-los por 4 
vezes sem sucesso.  Eles 
permanecem firmes e o 
sindicato está funcionando 
normalmente. 
"Jornal dos Sem Terra - dez/87 

FÉRIAS COLETIVAS 

Somente na regiio de Osasco, 
no setor metalúrgico e apenas 
neste fim de ano, 70 das 400 
indústrias deram férias 
coletivas a seus trabalhadores. 

Este levantamento faz parte 
de um estudo do Sindicato dos 
Metalúrgicos que vê af um 
índrcio de que o desemprego 
deverá aumentar neste ano. 

CUT - PE FAZ BALANÇO 

Os companheiros da CUT- PE 
consideram que seus maiores 
triunfos sio: 
- realização do 2° Congresso 
Estadual; 
- realização de um seminário 
de formação; 
- infcio de circulação do 
boletim Dizcut que é mensal; 
- vitória no Sindicato dos 
Marceneiros e Químicos; 
- filiações ã CUT da APEN0PE, 
SINDPD (Processamento de 
Dados), Borracheiros, 
Marceneiros e o Sinttel. 
- participação ativa em várias 
lutas travadas durante o ano. 

Informe Sindical ECOS dez/87 

NAO DEU CUT NO MARANHÃO 

A chapa 2 "Linha Franca" 
venceu as eleições para o 
Sindicato dos Ferroviários do 
MA no final de novembro. Esse 
Sindicato abarca toda a 
estrada de ferro de Carajás e 
o trecho de São Luiz a 
Terezi na (PI). 

A chapa 1 também era 
oposição (a diretoria não 
conseguiu lançar chapa) e 
tinha o apoio da CUT, do 
Sindicato dos Ferroviários de 
Vitória e das direções 
estadual e nacional do PT. 
Esta obteve 445 votos contra 
717 votos da chapa 2 com 
apoio da CGT e do PCdoB. 
Trib.da Luta Operária dez/87 

SOBROU PARA 0 PT 

0 duro é receber tanta 
porrada e não se acostumar! 

A prefeita de Fortaleza, 
Maria Luiza foi condenada 
pela Câmara Municipal de 
Fortaleza a governar em 88 
com o mesmo orçamento de 87. 
Fato único no Brasil e para 
quem? Claro, para o PT 

Tudo isso para depois 
descer o cacete dizendo que 
o PT não serve para governar. 

SAUDADES DOS VELHOS TEMPOS 

Os capitães Jair Bolsanaro 
e Fábio Passos da Silva do ^^ 
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exército, ameaçaram disparar 
contra a repórter Cássia 
Maria da revista Veja. A 
reportagem denunciava que 
ambos planejavam atos de 
sabotagem e até explosio de 
bombas em quartéis.  Foram 
publicados até mapas com 
esquemas e planos de 
sabotagem.  0 gal. Leonidas 
Pires, Ministro do Exército, 
primeiro negou tudo e 
solidarizou-se com os 
capities e agora sio acusados 
de mentirem aos superiores. 
Será que vai dar em punição? 

NotTcias Populares 02.01.88 

Rurais prometem muita 
luta por causa da terra 

CAÃAAV 
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A Secretaria Nacional do 
Movimento dos Trabalha- 
dores Rurais sem-Terra 
elaborou o balanço de três 
anos da "Reforma Agrária 
do atual governo, preven- 
do para este ano uma 
grande luta por parte dos 
trabalhadores para conse- 
guirem concretizar alguns 
cios seus direitos. Segundo 
o balanço, atualmente, 
existem mais de 15 mil 
famílias de trabalhadores 
acampadas, nas fazendas, 
em estradas, lutando por 
terra passando todo tipo 
de dificuldades. 

O documento relata ain- 
da que a repressão no 
campo se generalizou e 
consegue ser pior do que 
nos negros tempos da di- 
tadura militar. Os latifun- 
diários organizados na 
UDR, já admitiram publi- 
camente possuir mais de 
70 mil armas modernas, 
para combater os traba- 
lhadores. Praticam assas- 
sinatos, despejos, e todo de 
ameaças. E a policia e o 
governo não só fazem que 
não enxergam, se não que 
colaboram com essa situa- 
ção". 

Número de assassinatos 
de trabalhadores rurais, 
no Brasil, segundo dados 
do próprio Mirad Mi- 
nistério da Reforma Agrá- 
ria e Desenvolvimento: 
1985 — 207 trabalhadores 
rurais assassinados. 1986 
— 222 trabalhadores*. 
1987-140 trabalhadores 
(dados aproximados até 
dezembro). 

"A eleição de governa- 
dores estaduais do PMDB 
ao contrário do que se 
imaginava não significou 
Sovemos democráticos, 

cie, o movimento dos 
trabalhadores rurais sem- 
terra enfrenta a pior re- 

pressão por parte das poli- 
cias militares estaduais 
nos Estados do Rio Grande 
do Sul (gov. Pedro Simon), 
no Estado de Santa Cata- 
rina (gov. Pedro Ivo), Pa- 
raná (gov. Álvaro Dias) e 
Espírito Santo (gov. Max 
Mauro) justamente os go- 
vernadores ditos democrá- 
ticos", diz o documento. 

Perspectivas para 1988 

Na conclusão da coorde- 
nação do movimento, a 
situação dos trabalhadores 
durante 1988 vai piorar 
ainda mais diante da polí- 
tica do governo José Sar- 
ney. Mas certamente vão 
aumentar as lutas tam- 
bém. Os trabalhadores ru- 
rais farão grandes mobili- 
zações nacionais para ga- 
rantir seus direitos de ter- 
ra, preço dos produtos 
agrículas, crédito acessí- 
vel e barato, sendo agríco- 
la, direito à saúde, direito 
ao trabalho, e por um 
salário mais digno. 

"O movimento dos tra- 
balhadores rurais sem-ter- 
ra continuará organizando 
os sem-terra para realiza- 
rem ocupações, pressio- 
nando o governo e mos- 
trando para a sociedade, 
que é impossível construir 
um país democrático, com 
4,5 milhões de famílias de 
trabalhadores rurais sem- 
terra para trabalhar, com 
4 milhões de trabalhadores 
bóias-frías ganhando 30 dó- 
lares mensais. Existe uma 
grande expectativa de que 
com a possível realização 
de eleições presidenciais 
se abram novos espaços 
para que os trabalhadores 
possam garantir seus di- 
reitos mínimos, de sobre- 
vivência", conclui o do- 
cumento 

Correio Brasiliense 03.01.88 

Annoni simboliza 
luta pela terra 

Porto Alegre — Desapro- 
priada pelo governo fede- 
ral em 1972, para que nela 
fossem assentados colonos 
sem-terra gaúchos, a fa- 
zenda Annoni, distante 351 
km de Porto Alegre, 
transformou-se em símbolo 
nacional da disputa entre 
proprietários e trabalhado- 
res rurais, tendo como pa- 
no de fundo a reforma 
agrária. Inconformado 
com o preço estipulado pelo 
governo para indenizâ-lo, a 
seu ver muito baixo, o dono 
da fazenda. Bolívar Anno- 
ni, recorreu à Justiça. O 
processo arrastou-se vaga- 
rosamente sob o peso da 
burocracia judiciária, hou- 
ve sucessivas invasões de 
parte de seus 8.351 hectares 
por centenas de famílias de 
colonos, a polícia interveio 
eip várias ocasiões para 
tentar impedir, pela força, 
outras ocupações ilegais e 
este quadro fez com que a 
pendência se tornasse de 
repercussão em todo o 
Pais. 

Somente agora, passadas 
quase duas décadas, o pro- 
cesso começa a chegar ao 
seu final. Reunido há duas 
semanas em Brasília, o 
Tribunal Federal de Recur- 
sos decidiu manter parcial- 
mente a sentença da Justi- 
ça Federal do Rio Grande 
do Sul. pela qual o Incra 
(hoje jâ extinto) foi conde- 
nado a pagar o valor da In- 
denização em dinheiro. 

Com isso, a União terá 
que desembolsar Cz$ 250 
milhões pela desapropria- 
ção Ainda assim, a pen- 
dência não terminará tão 
cedo: no Inicio desta sema- 
na Bolívar Annoni anun- 
ciou que entrará em recur- 
so de agravo contra os va- 
lores oficiais estipulados 
pelo TFR, o que ocorrerá 
em fevereiro, com a publi- 
cação do acórdão. 

Annoni argumenta que 
352 hectares da fazenda, 
onde estão Instaladas as 
miníusinas elétricas e ba- 
cias de captação de água. 
não foram incluídos no pro- 
cesso contra o Incra. Se- 
gundo ele, com o recurso de 
agravo a sentença definiti- 
va para o pagamento da In- 
denização deverá ser co- 
nhecida somente no final 
de 88 ou meados de 89. 
ASSENTAMENTOS 

Embora a questão Jâ es- 
tivesse na Justiça, os as- 
sentamentos tiveram Inicio 

no mesmo ano da desapro- 
priação. Em 1974 foram 
instaladas em 1.700 hecta- 
res da fazenda as primei- 
ras 54 famílias, em 1976 
seguiram-se mais 57 
famílias, que ocuparam ou- 
tra área de 1 477 hectares. 
Nos aos seguintes, não hou- 
ve novos assentamentos. 
Em 1983, início do governo 
Jaír Soares, a tensão atin- 
giu ponto crítico com a con- 
centração de mais de mil 
pessoas nas proximidades 
da fazenda Annoni. todas 
dispotas a conquistar seu 
pedaço de terra, ainda que 
à força. 

Nesta época, as localida- 
des de Ronda Alta e Saran- 
dí (município onde se loca- 
lizam as terras em dispu- 
ta) freqüentaram as man- 
chetes dos jornais de todo o 
Pais e a polícia teve que in- 
tervir novamente para im- 
pedir novas ocupações. En- 
quanto Isso. o proprietário 
continuava a lutar na Justi- 
ça para aumentar o valor 
das terras e para retirar da 
fazenda o gado que lá fica- 
ra. 

Finalmente, no do dia 29 
de outubro de 1985, aconte- 
ceu o que fora ensaiado du- 
rante anos. Cansados de es- 
perar pela decisão judicial, 
cerca de 10 mil pessoas: ho- 
mens, mulheres e crianças 
invadiram a Annoni em 
busca de terra prometida. 
A Brigada Militar foi cha- 
mada, houve confronto, 
prisões e acusações mú- 
tuas. Mas os colonos conse- 
guiram permissão para 
acampar no local, receben- 
do apoio financeiro e gêne- 
ros alimentícios da comu- 
nidade gaúcha. 

Sempre pregando o lema 
"reforma agrária já", os 
sem-terra conseguiram no 
dia 2 de Janeiro de 1987 que 
mais 57 famílias fossem as- 
sentadas no local, numa 
área de 1.140 hectares 
Três meses depois, no dia 
12 de maio. mais 35 
famílias receberam outros 
723 hectares. E há duas se- 
manas teve Inicio uma 
quinta etapa de assenta- 
mentos: de acordo com o 
delegado do Ministério da 
Reforma Agrária no Esta- 
do, Mario Bertani, o con- 
trato Já foi assinado e ou- 
tras 30 famílias receberão 
618 hectares. 

Assentados oficialmente 
ou por invasão, 1.090 
famílias estão hoje na fa- 
zenda Annoni. 
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Resultados mostram 87 como ano ruim para a economia 

A PERDA DOS SALÁRIOS 
(Var. % '¥oi áo mos&o soíanol e solórto médio em 12 meses) 
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O salário médio real dos trabalhado- 
res nas indústrias paulistas teve 
queda de 7,9% nos dez primeiros 
meses de 87, em relação ao mesmo 

* período de 86, segundo acompanha- 
mento da Fiesp. Nos últimos 12 
meses, ate aquele més, acumularam 
perda de 5,4%. O valor real da massa 
salarial paga pelas indústrias teve 
baixa de 4,7% de janeiro a outubro. 
Já segundo o Dieese/Seade, o rendi- 
mento real dos assalariados teve 
retração de 24,5% nos dez primeiros 
meses de 87 na cidade de São Paulo. 
Nos últimos 12 meses (até outu- 
bro/87 ), a perda foi de 34,1 %. 

MENOS EMPREGO 
(Conifoloçòo ou dispenso no industrio poui ■ acumulodo em r 

20,0,  

A desaceleração industrial afetou o 
mercado de trabalho. Em dezembro 
de 86, existiam 555 mil desemprega- 
dos na Grande São Paulo, segundo 
pesquisa do Dieese/Seade. Em se- 
tembro, esse número já era de 787 
mil e, no final do ano, de 700 mil. Só a 
indústria de transformação demitiu 
cerca de 40 mil trahalhadores na 
Grande São Paulo (em 86, contratou 
215 mil trabalhadores), conforme 
estimativa da Fiesp. Houve amplia- 
ção no total de pessoas ocupadas em 
87 em relação ao fina! de 86 nos 
setores de comércio (4,6%) e serviços 
(8,4%), segundo o Dieese. 

NOVO FÔLEGO NA BALANÇA 

3,00 
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A balança comercial teve recupera- 
ção em 87. Após o déficit de US$ 40 
milhões em janeiro, a balança regis- 
trou saldo recorde de US$ 1,49 bilhão 
em setembro. No último trimestre o 
saldo caiu para US$ 1,05 bilhão em 
média. O saldo acumulado do ano 
deverá ficar próximo dos US$ 10 
bilhões, segundo previsões da Cacex. 
As exportações cresceram rapida- 
mente em 87, saindo de US$ 1.25 
bilhão em janeiro para US$ 2,92 
bilhões em julho. A variação das 
importações foi menor, e o maior 
pico foi em julho, quando as compras 
externas somaram US$ 1,46 bilhão. 

DÍVIDA INTERNA CRESCE 
ÍDivido publico-em CrS trilhões ■ wlui OTN e LTN1 
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A dívida interna federal total atingiu 
Cz$ 3,3 trilhões em novembro, supe- 
rando em 345,4% a de novembro de 
86. Deste total, Cz$ 2,7 trilhões estão 
em carteira no BC. Os papéis do 
governo em poder do público subiram 
para Cz$ 1,99 trilhão, com crescimen- 
to real de 35,9% nos 11 primeiros 
meses e de 42,4% no período de 12 
meses, conforme o BC. Ao final de 
novembro, o total de LBC era da 

«.ordem de Cz$ 1,4 trilhão, todas fora 
do Banco Central. 

120,0 

DIVIDA EXTERNA EM 87 
(Divido externo bruto em USS bilbôts) 

A divida externa brasileira subiu 
para US$ 120 bilhões em dezembro 
último (US$ 112 bilhões em dezem- 
bro/86), devido à valorização de 
moedas européias e do iene. De 
fevereiro até o final do ano, o país 
nèao pagou US$ 4,1 bilhões e recebeu 
US$ 1 bilhão de empréstimo. As 
reservas externas —que atigiram o 
menor nível do ano em março, de 
US$ 3,2 bilhões—, fecharam 1987 
próximas de US$ 4,2 bilhões, inferior 
aos US$ 4,6 bilhões do final de 86. 

A RETRAÇÃO DAS VENDAS 
(Foluromemo reol 0c comeroc   <or  '. reoi ocumuioflQ no onc 

lO.Or 

Após o movimento intenso do Plano 
Cruzado, o comércio viveu dias 
difíceis em 87. As vendas começaram 
a declinar logo no início do ano e no 
final do primeiro trimestre o fatura- 
mento real já era 6,1% inferior ao do 
mesmo período de 86. Até novembro, 
o faturamento real acumulado de 87 
ficava 24,5% abaixo do registrado no 
mesmo período de 86, segundo a 
Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo, O faturamento de 87 ^ 
deverá ser o menor desde 77 SF^ 
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O Produto Interno Bruto (PIB) regis- 
trou a menor taxa de crescimento dos 
últimos quatro anos Após ter evoluí- 
do 8,2% em 86, a variação prevista 
para 87 é de 3,5%. O crescimento foi 
influenciado pelo desempenho ruim 
da indústria, que participa com 
38,11% na formação do mesmo. Já a 
agricultura, com participação de 
9,99% no valor global, sustentou a 
taxa. O setor de serviços é responsá- 
vel por 51,9% do total do PIB, 
estimado em US$ 270 bilhões pelo BC. 

EXPLOSÃO DE CONCORDATAS 
Pedidos ae concotaoro registrados no lorum de São Pauloi 

-'onlr  Forum/SP 

O ano de 1987 foi um período difícil 
para as empresas. A redução das 
vendas e a alta dos juros desestabili- 
zaram a situação financeira de mui- 
tas delas, obrigando-as a entrar com 
pedido de concordata. O fórum de 
São Paulo recebeu 540 pedidos no ano 
passado, 831% mais que os 58 de 86. A 
maior concentração dos pedidos 
ocorreu no primeiro semestre. Fo- 
ram feitos, ainda, 5.230 requerimen- 
tos de falências no ano passado, 
56,1% mais que período anterior. 

Editona de Arte 

PREÇO DOS AGRÍCOLAS NO MERCADO EXTERNO 
(Preços médios anuais para o primeiro vencimento) 

ms 19M 1M7 Var.% 

Soia 
(Em cem. de dólar por "bushel" 
Afúcar 
(Em cent. de dólar por libra-peso) 
Cale 
(Em cent. de dólar por libra-peso) 
Algodão 
(Em cem, de dólar por libra-peso) 
Cwfflf 
(Em US$ p/t métrica) 
Suco 
(Em cent. de dólar por libra-peso)) 

555,3 514,3 535,0 4,0 

4,11 6.38 6,90 8.2 

143,3 199,0 116,1 -41,7 

63,1 54,3 67,5 24,3 

2.169 1.920 1.891 •1,5 

144,1 103,0 137,4 33,4 

Fonte  FolWDCI 

Os preços dos produtos agrícolas no 
mercado externo estiveram mais 
favoráveis em 87 do que em 86. 
Houve aumento da soja, açúcar, 
algodão e suco de laranja. Já o café e 
o cacau foram negociados com valo 
res inferiores aos de 86. A principal 
alta foi a do suco de laranja. O 
primeiro contrato do produto no 
mercado futuro foi cotado, em média, 
em 137,4 centavos de dólar por 
libra-peso (453,54g) no ano passado 
em Nova York. 33,4%*mais que em 

1986. A puxada dos preços ocorreu 
com maior intensidade no último 
trimestre. A elevação dos preços da 
soja e do açúcar também ocorreu no 
último trimestre, período em que o 
cacau sofreu o maior declínio dos 
últimos quatro anos. A baixa do café 
se deve à retração dos preços no 
segundo e terceiro trimestres, recu- 
perados no final do ano. Quanto ao 
algodão, os melhores preços ocorre- 
ram no terceiro trimestre. 

CRESCIMENTO INDUSTRIAL FECHA 87 EM ZERO 
(Variação percentual acumulada nos últimos doze meses) 
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Fonte: IBGE 

A indústria sofreu as conseqüências 
de uma inflação elevada, taxas de 
juros altas e redução de demanda em 
87. Pela primeira vez, desde a queda 
de 5,2% ocorrida em 1983, a produção 
não superará o nível do ano anterior. 
Em 84, o crescimento foi de 7%; em 
85, de 8,5%; e em 86, de 10,9%. No 
ano passado, a produção acumulada 
ficou próxima da de 86, conforme 
dados ainda provisórios. A acelera- 
ção da produção da indústria, na 
variação  acumulada  de  12  meses. 

ocorreu até março, quando a Funda- 
ção Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) registrou uma 
alta de 11,4%. Em junho a taxa era 
de 9,1% e em outubro baixava para 
2,59%. O setor de bens de capital, 
bens intermediários e bens de con- 
sumo fecharam o ano com níveis de 
produção inferior ao de 86. A maior 
queda ocorreu no setor de bens de 
consumo duráveis que, caído 7% nos 
dez primeiros meses de 87. 
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NO FINAL DO ANO, RETORNA A PRESSÃO INFLACIONÁRIA 
(Vorioçõo percentual quadrissemanal do custo de vida no município de São Paulo} 

A inflação venceu, mais uma vez, 
todas as políticas econômicas do 
governo. 0 fim do Plano Cruzado 
transferiu para o inicio de 87 uma 
forte pressão inflacionária. A conten- 
ção dos preços durante o congela- 
mento de 86 e as expectativas de um 
novo choque logo no início de 87 
provocaram uma remarcação geral. 
A inflação explodiu e registrou o 
patamar recorde de 16,82% em janei- 
ro. A partir de abril, quando ficava 
cada vez mais evidente que o governo 

faria uma novo congelamento, os 
preços voltaram a subir acelerada- 
mente. Apenas no segundo trimestre, 
a inflação acumulada foi de 88%, e no 
semestre, 186%. A aceleração da 
taxa inflacionária mês a mês derru- 
bou o ministro da Fazenda, Dilson 
Funaro, em abril. Assumiu Bresser 
Pereira que, em junho, promoveu 
novo congelamento de preços. A taxa 
baixou do recorde de 26,06% em 
junho para 3,05% em julho, mas em 
novembro já superava os dois dígitos. 

fechando o ano em 365,96%, nivei 
também recorde. O ano de 1988 inicia 
com pressão do índice inflacionário 
para cima, mas não devera ocorrer 
uma hiperinflação. A demanda esta 
fraca, o desemprego aumenta e o 
poder real dos salários é menor mês 
a mês, à medida que a correção feita 
pela Unidade de Referência de Pre- 
ços é bem inferior à variação dos 
preços. A taxa deverá ficar próxima 
dos 60% no primeiro trimestre 

Exame  -   13.01.88 
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POLÍTICA ECONÔMICA 
Dívida terá solução "pragmática" 

A missão que desembarca em Nova York para 
retomar as negociações com os bancos credores 
da dívida externa brasileira tem um objetivo bem 
definido. Seguindo as orientações do novo mi- 
nistro da Fazenda, Maílson Ferreira da Nó- 
brega, e com a aprovação do presidente José 
Sarney, os negociadores brasileiros tentarão 
impedir, a qualquer custo, uma volta à mora- 
tória — o que correria o risco de acontecer, da- 
do o baixo nível das reservas brasileiras, que não 
ultrapassam os mesmos 3,9 bilhões de dólares 
existentes na época da decretação da medida, 
caso não se consiga apontar para um acordo. 

Como é praticamente impossível definir qual- 
quer coisa duradoura até o próximo dia 15 de 
janeiro, o mais provável é que feche um novo 
acordo provisório. Este poderá contar com a 
boa vontade dos credores, visto que o gover- 
no brasileiro, em nova posição "pragmáti- 
ca", pode até mesmo aceitar recorrer ao 
FMI antes da assinatura de um acordo defi- 
nitivo com os bancos privados. 

Calendário político segura economia 

A confirmação de Maílson Nóbrega como mi- 
nistro da Fazenda pouco altera as perspectivas 
para a economia nos próximos meses. Já se sabe 
que acima de nomes, planos ou reformas, a 
economia só encontrará um rumo mais claro 
com a definição do jogo — e do calendário — 
político, a cargo dos constituintes. Abril é. 
por isso, um mês chave. Até lá, esperam as 
principais lideranças políticas, a Constituinte de- 
ve ter encerrado seus trabalhos, depois de uma 
agilização do processo por razões ponderáveis. 
Há, de um lado, a consciência de que o país está 
paralisado. De outro, o desejo de definir o quan- 
to antes as regras da sucessão presidencial. Não 
bastasse isso, crescem as pressões de poderosos 
candidatos a candidatos para se lançar aberta- 
mente na corrida sucessória. 

São várias, no entanto, as incertezas a serem 
superadas. Não se sabe, ainda, por exemplo, se 
o mandato do futuro presidente terá quatro anos. 

sem reeleição, como foi aprovado na Comissão 
de Sistematização, ou quatro anos, com reelei- 
ção, como querem alguns, ou ainda os cinco 
anos desejados pelo presidente José Sarney. A 
Comissão também aprovou que o regime de go- 
verno será parlamentarista, mas só a votação em 
plenário vai, de fato, decidir esse ponto crucial. 
Candidatos potenciais, presidencialistas, como o 
governador de São Paulo, Orestes Quércia, o ex- 
governador do Rio, Leonel Brizola, além do 
próprio presidente da Constituinte e do PMDB, 
Ulysses Guimarães, querem derrubar o parla- 
mentarismo. Se, mesmo assim, o novo regime 
vingar, fica a dúvida se entrará em vigor com o 
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próximo governo ou logo após a promulgação da 
Constituição, como consta do texto da Comis- 
são. Enquanto essas questões não forem escla- 
recidas, como sugere o "Painel de Executi- 
vos/EXAME" (ver a reportagem da pág. 24), 
os empresários continuarão a tocar seus negó- 
cios em marcha lenta, sem decidir novos in- 
vestimentos de vulto. Mesmo porque o próprio 
governo não terá espaço suficiente para sinalizar 
com segurança os caminhos da economia. 

Bírd alerta para hiperinflação 

Um estudo confidencial do Banco Mundial, 
que começou a circular sigilosamente pelos ga- 
binetes do governo no final do ano passado, es- 
tá despertando fortes preocupações na equipe 
econômica. O Bird, cujas previsões nunca pe- 
caram pelo alarmismo, aponta um sério risco 
de hiperinflação para o Brasil, neste ano. E 
essa ameaça aparece nos dois cenários cons- 
truídos para o período. 

No primeiro, batizado como "otimista" — 
que leva em conta a hipótese de um tratamento 
de choque para os desajustes do setor público 
—. o governo federal teria necessidades de fi- 
nanciamento correspondentes a 2,3% do PIB, 
os Estados e municípios a 1,4% e as empresas 
públicas, a 1.8%. No segundo cenário, ou "al- 
ternativo" — que se baseia numa terapia gra- 
dualista —, as necessidades de financiamento 
das três esferas de governo representariam, res- 
pectivamente, 2,6%; 1,6%; e 1,9% do PIB. 

À primeira vista, as estimativas mais re- 
centes para a inflação de janeiro — em torno 
de 14% — desmentem as previsões do Bird e 
a de muita gente que já trabalhava com a 
perspectiva de volta à casa dos 20%, ainda 
neste mês. É bom lembrar, contudo, que pode 
se tratar apenas de uma acomodação temporária 
dos preços, ditada pela desova dos excessivos 
estoques herdados do Natal — o pior dos últi- 
mos tempos. 
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CONJUNTURA 

Emprego mantém tendendo de declínio 

A oferta de emprego industrial na Grande São 
Paulo, conforme dados da Fiesp, manteve-se 
praticamente estável em novembro, com relação 
ao mês anterior, tendo apresentado um cresci- 
mento de apenas 0,1% no período. Entretanto, em 
comparação com novembro de 1986 — mês no 
qual a oferta recuperou o patamar médio de 1980 
—, o nível de emprego de novembro último regis- 
trou uma queda de 5,8%. Com esse resultado, 
mantém-se a tendência de desaceleração da oferta 
de trabalho, registrada desde o início de 1987. 

Setorialmente, a maior ampliação da oferta, 
de outubro para novembro, ocorreu no segmento 
de minerais não-metálicos, que expandiu seu ní- 
vel de emprego em 1,2%. Em seguida vêm os 
ramos de matérias plásticas (1,1%) e material 
elétrico e de comunicações (1%). Muitos seg- 
mentos, porém, computaram taxas negativas. O 
maior recuo foi registrado na área de mobiliário, 
cuja demanda por mão-de-obra regrediu 3,2% 
em relação a outubro. Quedas de menor escala 
ocorreram também em ramos como os de meta- 
lurgia e produtos farmacêuticos, com taxas de, 
respectivamente, menos 0,38% e menos 0,58%. 

Se em dezembro o nível de emprego tiver per- 
manecido estável diante de novembro, o ano de 
1987 terá fechado com um tímido avanço de 
1,2% no nível de emprego em relação a 1986. 
De janeiro a novembro, segundo a pesquisa con- 

pA2/ el£ junta realizada pela Fundação Seade e pelo Diee- 
De* te TeA se, 143 mil pessoas passaram a integrar o contin- 
^&TÍ-soífo°íente ^ desempregados na Grande São Paulo. 

Confirmando o pequeno aumento no nível de 
emprego, constatado pela Fiesp, essa pesquisa 
detectou uma redução na taxa de desemprego de 
9,8% em outubro para 9,1% em novembro. Isso 
significa que, nesse último mês, 60 mil pessoas 
conseguiram postos de trabalho, reduzindo o nú- 
mero de desocupados na região de 758 mil em 
outubro para 698 mil em novembro. 
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Desempenho industrial recua de novo 

A produção da indústria brasileira apresentou 
em outubro (último dado disponível) uma retra- 
ção de 7,1% diante de outubro de 1986, acumu- 
lando, nos dez primeiros meses de 1987, um 
acréscimo de 1,7% em comparação com igual 
período de 1986. O novo recuo na taxa anual 
— em setembro houve uma queda de 5,4% 
diante de setembro de 1986 — é em parte expli- 
cado pelo fato de a base de comparação ter sido 
muito elevada. Outubro de 1986 foi um mês de 
pico na produção industrial, na época bastante 
acelerada em função do Plano Cruzado. 

Além do índice anual, a taxa em doze meses, 
em comparação com igual intervalo anterior, 
vem revelando uma firme tendência de desa- 
quecimento. Até marco de  1987 registrou-se 

uma expansão de 11,4%, que decresceu para 
10,1% até maio, 4,3% até setembro e, por fim, 
2,6 até outubro. Com base nesse ritmo decli- 
nante, calcula-se que o crescimento da indústria 
em 1987 ficará em tomo de 1%. 

Setorialmente, em outubro último com rela- 
ção a outubro de 1986, a maior influência nega- 
tiva sobre o índice de produção foi exercida pe- 
lo segmento de vestuário, calçados e artigos de 
tecido, com decréscimo de 22,7%. Em seguida 
vêm os ramos de plástico (menos 17,4%) e ma- 
terial de transporte (menos 16,5%). As áreas de 
alimentos e química foram as únicas a contabi- 
lizar taxas positivas: respectivamente, 2,2% e 
0,02%. Entre as categorias de uso, os bens de 
consumo não-duráveis praticamente responde- 
ram sozinhos pela queda global da atividade in- 
dustrial em outubro, com um recuo de 6,7% em 
relação a outubro de 1986. As demais catego- 
rias não experimentaram variações relevantes. 
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Inflação recorde em 1987:365,96% 

Ao atingir 14,14% em dezembro, a taxa ofi- 
cial de inflação, medida pelo índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), acumulou, durante o ano 
de 1987, um total de 365,96% — recorde na 
história econômica do país. A inflação de de- 
zembro poderia ter sido ainda maior, visto que, 
por causa dos feriados de fim de ano, o levanta- 
mento de preços foi encerrado cinco dias antes 
da data normal, estendendo-se de 15 de novem- 
bro a 10 de dezembro. Segundo a Fundação IB- 
GE, o item que mais pesou na formação da taxa 
de dezembro foram as tarifas de ônibus urbano, 
que se elevaram 17,25%. Em seguida, vêm o 
pão francês (12,74%), arroz (21,57%), refei- 
ções em restaurantes (16,51%') e cames 
(10,58%). Somente esses cinco itens foram res- 
ponsáveis por uma inflação de 4,06%. 

As maiores pressões para o aumento do IPC, 

Economia 

segundo os grupos de produtos, vieram da área 
de alimentação, cujos preços se elevaram 
14,59% e têm peso de 42,7% no total do índi- 
ce. Em segundo lugar ficaram as despesas com 
habitação, que cresceram 14,59% e têm uma 
ponderação de 14,5%. Mas a maior variação de 
preços (20,66%) ocorreu na área de saúde e 
cuidados pessoais, que no entanto participa com 
apenas 6,05% na composição do índice. Das 
dez regiões metropolitanas pesquisadas pela 
FIBGE, Salvador foi a que apresentou a taxa 
mais alta de inflação (16,67%), seguida por Re- 
cife (15,94%), Brasília (15,34%) e Rio de Ja- 
neiro (14,86%). A menor variação de preços foi 
calculada em Fortaleza (12,23%). 

A inflação de dezembro acabou confirmando 
as expectativas, que giravam em tomo de 15%. 
Para janeiro, os cálculos, que inicialmente as- 
cendiam até 20%, caem agora para 16%. A mu- 
dança de previsão foi influenciada pela onda de 
descontos oferecidos pelo comércio no período 
natalino. 

0 Globo -  09-01.88 

FGV apura inflação 
anual de 415,83% 

A inflação refletida pelo índice Ge- 
ral de Preços (IGP) da Fundação Ge- 
tulio Vargas, que foi a medida oficial 
de 1945 a 1985. chegou a 415,83%, em 
1987, um recorde histórico 50 pontos 
percentuais além dos 365,96% com- 
putados pelo índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) do Instituto Brasi- 
leiro de Geografia e Estatística (IB- 
GE), atualmente a taxa oficial. O IGP 
de dezembro foi de 15,89%. 

Com os resultados de dezembro, os 
três índices que compõem o IGP fe- 
charam o ano com crescimento supe- 
rior a 400%: o índice de Preços por 
Atacado (IPA) chegou a 16,05% em 
dezembro, acumulando 407,19% no 
ano; o índice de Preços ao Consumi- 
dor (IPC) do més foi de 16,33% e, do 
ano, de 4o2,3%; é, o índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC), res- 
pectivamente, de 13,88% e 416,64%. 

Ainda não está muito claro mas, 
aparentemente, o IGP de dezembro 
mostrou uma ligeira desaceleração 
do ritmo de alta da inflação. A taxa 
praticamente dobrou, de agosto para 
setembro, passando de 4,50% para 
8,02%. Em outubro, os 11,15% foram 
pouco mais de 3 pontos percentuais 
acima da taxa de setembro, o mesmo 
acontecendo em novembro, com re- 
lação ao mês anterior. A taxa de de- 
zembro foi apenas 1,42 ponto percen- 
tual maior que os 14,47% de 
novembro. 

O desdobramento do IPA mostra 
que os bens de consumo durável (no 
conceito de disponibilidade interna, 
ou seja, não inclui os preços dos pro- 
dutos importados) tiveram elevação 
de 381,98% no ano. A alta dos não 
duráveis chegou a 374% e, dos bens 
de produção, a 427,06%. Em dezem- 
bro, os destaques, por produtos, fo- 
ram: lâmpadas fluorescentes, com al- 
ta de 109,68%; águas de colônia, 
108%; etelevisores. 106,27%. 
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No IPC, que reflete a alta de pre- 
ços ao consumidor no Rio de Janei- 
ro, as variações anuais foram:'ali- 
mentação, 393,66%; vestuário, 
427,4%; habitação, 326,79%; artigos 
de residência, 412,78%; assistência à 
saúde e higiene, 574,11%; serviços 
pessoais, 447,09%; e serviços públi- 
cos, 615,02%. Por produto, as maio- 
res altas, em dezembro, foram: mar- 
garina, 93,20%; lâmpadas, 91,76; 
gelatina em pó, 87,92%; cebola, 
62,14% e banha, 61,18%. 

O INCC mostrou alta de 249,30% 
da mão-de-obra e 579,24% dos mate- 
riais de construção em 1987. 
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Situação do país junto 
aos credores externos 

Da Sucursal do Rio 

É a seguinte a situação do Brasil 
junto a seus credores internacionais: 

Bancos privados — Não há acordo 
definitivo desde 1984 sobre as condi- 
ções contratuais de pagamento de 
US$ 70 milhões da dívida de médio e 
longo prazo. Estes credores não 
concedem dinheiro novo ao Brasil 
desde 1984. Em fevereiro de 1987, o 
governo Sarney decretou iftoratória 
sobre os juros dos empréstimos de 
médio e longo prazo. Em novembro 
passado, concluiu um acordo interino 
sobre esta moratória. O Brasil está 
agora destinando US$ 500 milhões de 
suas reservas e US$ 1,5 bilhões de 

y&édi^ 

empréstimos provisórios de seus 114 
maiores credores privados para pa- 
gar juros de outubro a dezembro de 
1985. 

Fundo Monetário Internacional 
(FMI) — O Brasil interrompeu em 
1985 o acordo ampliado de três anos 
que teve início em fevereiro de 1983. 
Durante a sua vigência, o país 
repetidamente não conseguiu cum- 
prir as metas de desempenho estabe- 
lecidas pelo regime de monitoramen- 
to do FMI e teve de apresentar ao 
Fundo sete cartas de intenções. O 
governo Sarney não aceitou nos 
últimos três anos negociar um acordo 
com o FMI, para não submeter a 
elaboração e execução soberana da 
política econômica ao escrutínio ex- 
terno. 

Clube de Paris — O Brasil manteve 
até o ano passado acordos temporá- 
rios que permitiram o reescalona- 
mento do principal da dívida com as 
agências oficiais de financiamento às 
exportações dos países desenvolvidos 
do ocidente, que estão reunidas no 
Clube   de   Paris. 

Banco Mundial — Em 1987, caiu 
significativamente o desembolso de 
empréstimos do Banco Mundial ao 
Brasil, que são obrigatoriamente 
destinados a projetos de desenvol- 
vimento econômico. 
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Em busca do aval da Casa Branca 
Joeímír Beting 

Economia 

O que o Brasil espera dos bancos 
credores, a partir de amanhã, é um 
programa de refinanciamento para a 
travessia de 1988, com alguma sobra 
para o ano seguinte. Esse acordo de 
curto prazo pode ser montado ainda 
em janeiro —se o Brasil readmitir a 
auditoria externa do FMI. Ou antes 
disso: se o Brasil aceitar as condi- 
ções que devem ser estabelecidas 
pelo bloco credor na armação técnica 
do novo contrato. O Brasil não tem 
poder de barganha para "endurecer" 
posição alguma. Aliás, não temos 
posição declarada para "endurecer", 
se é que já temos alguma proposta 
técnica para negociar 

Na decretação da moratória unila- 
teral, perdemos o bonde andando 
para uma solução necessariamente 
política. Não soubemos tirar proveito 
do "fato consumado". Agora, na 
melhor das hipóteses, vamos tentar 
remontar o serviço da dívida inter- 
rompido em fevereiro, voltando a 
pagar os mesmos e pesados encar- 
gos. De novo, o importante é ter 
crédito. O juro não interessa. 

E a soberania? 
Tenía-se, pela segunda vez, fazer 

passar a proposta de securitização da 
dívida —-espécie de conversão da 
dívida antiga em dívida nova, com 
desconto, numa fatia de até US$ 10 
bilhões do principal. Foi o que 
conseguiu descolar o México. Com o 
detalhe: o lastro da operação (ou a 
garantia do banco) é expresso por 
uma subscrição de bônus do Tesouro 
norte-americano. Isso significa que o 
país devedor passa a ser "usado" 
como financiador do "déficit" públi- 
co do bom Tio Sam. Ou numa 
colocação atravessada: o governo 
norte-americano entra como "avalis- 
ta" do governo brasileiro, o mesmo 
aval que não queremos ajustar com o 
FMI 

Em matéria de soberania, o desfe- 
cho da "solução mexicana" é supim- 
pa: no lugar do monitoramento 
contábil do FMI, que é um fórum 
supranacional de 159 governos em 
condomínio (Brasil no meio), entra 
em campo o condicionamento político 
do Tesouro norte-americano... 

Ainda em branco 
Será gue o acordo sai. em janeiro, 

ainda a tempo de remontar a pro- 
gramação econômica de 1938? Que 
programação? Ê o que se pergunta, 
cocando a cabeça e limpando os 
óculos, o economista Arturo Porze- 
kanski, vice-presidente do Morgan 
Guaranty Trust Co., exatamente o 
banco que acaba de liberar, pelo lado 
credor, o projeto de securitização da 
dívida mexicana. 

Chefe de um grupo de economistas 
dos bancos credores em visita técni- 
ca ao Brasil, Arturo Porzekanski 
revelou, em Brasília, que "até agora 

perdemos a viagem". O grupo passou 
a semana inteira tentando conversar 
com nossas "autoridades econômi- 
cas", mas ficou no contrapé da 
interinídade do ministro da Fazenda 
e de toda a diretoria do Banco 
Central (cuja presidência, segundo o 
senador Roberto Campos, virou car- 
go de alta rotatividade, caso único no 
mundo). O grupo de economistas veio 
ao Brasil na condição de cabeça-de- 
ponte do subcomitê dos bancos cre- 
dores para o levantamento das con- 
tas e dos planos da economia brasi- 
leira —relatório que vai informar a 
negociação que se abre amanhã em 
Nova York. 

Até ontem, o relatório estava na 
estaca zero. rigorosamente em bran- 
co. 

Contas mágicas 
A efetivação de Mailson da Nóbre- 

ga no comando da economia não 
facilitou os trabalhos do grupo. Ê que 
o presidente do Banco Central, Fer- 
nando Milliet, deixou-se ficar no 
vai-e-vem da demissão até quarta- 
feira à noite e nenhum diretor do 
Banco Central ousou ajustar qual- 
quer coisa com os ilustres visitantes. 
Teoricamente, eram todos igualmen- 
te demissionários. 

Na avaliação do vice-presidente do 
Morgan, a produção do relatório, 
enquanto peça de auditoria indepen- 
dente, está prejudicada pela inexis- 

tência de números confiáveis. O 
principal deles, nesta altura do ca- 
lendário: o montante das reservas 
brasileiras. Será mesmo de US$ 4,4 
bilhões? E a programação econômica 
para 1988? O que fazer do Flano de 
Consistência Macroeconômica, últi- 
mo documento do ramo em poder do 
subcomitê dos bancos credores? Co- 
mo apostar numa programação eco- 
nômica de um Brasil que não conse- 
gue realizar o orçamento fiscal —já 
remendado duas vezes antes de sua 
decolagem em janeiro? 

Qual é a previsão das taxas de 
variação dos preços e de expansão da 
economia para 1988? E o saldo da 
balança comercial, outro número 
fundamental para a negociação da 
dívida externa ? 

O mata-burros 
Para Aríuro Porzekanski, dificih 

mente o acordo com os bancos sairá 
em janeiro, se é que vai dar para 
assinar qualquer coisa antes da 
Semana Sanía, já na segunda quinze- 
na de março. Além das filigramas 
técnicas de uma solução não conven- 
cional, fora das rotinas bancárias, a 
negociação vai ter de encarar o 
mata-burros de um Brasil sem plano. 
sem meta, sem meio. 

O ministro já passou de interino 
para titular, mas o governo continua 
provisório ou tampão —até Consti- 
tuinte em contrário. 
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Ex-dirigente do PT, 

agente da  comunidade de informações 

Rio de Janeiro (AGEN) - 0 secretário 
-geral do diretório estadual do Partido dos 
Trabalhadores do Rio de Janeiro, Carlos 
Alberto Montarroyos, foi afastado do 
cargo no último dia 24 de novembro, em 
razão da suspeita de pertencer aos quadros 
da comunidade de informações.  De acordo 
com o presidente do PT-Rio, deputado 
Ernani Coelho, "diante de fortes evidências" 
do envolvimento de Montarroyos cora os 
órgãos de informação, a executiva do 
partido está propondo a sua expulsão 
sumária do PT, sem a necessidade de exame 
do caso pela Comissão de Ética.  A decisão 
caberá ao diretório regional, que se 
reunirá após o Encontro Nacional do PT, 
marcado para os dias 5 e 6 de dezembro, em 
Brás flia. 

Segundo Ernani Coelho, as suspeitas do 
envolvimento de Montarroyos com a 
a comunidade de informação começaram por 
volta de março passado, a partir da leitura 
que alguns membros do PT fizeram do livro 
"A fuga", de Reinaldo Guarani.  No livro, 
que conta episódios relacionados a presos 
políticos, Montarroyos é citado como 
possível agente da comunidade de 
informações, que havia se infiltrado no 
movimento de oposição ao regime militar 
instalado em abril de 1964.  Nessa 
condição, Montarroyos, que entre 1972 e 
1973 chegou a ser membro do PCB, esteve 
detido na Ilha das Flores, no Rio de 
Janeiro, junto a outros presos políticos. 

Ligas Camponesas 
Buscando verificar a veracidade das 

informações do livro, a direção do PT do 
Rio de Janeiro   entrevistou    pessoas 
que estiveram detidas na Ilha das Flores, 

na mesma época que Montarroyos.  Conforme 
esses depoimentos, Montarroyos não 
mantinha contato com os outros presos 
políticos da Ilha das Flores, e chegava a 
oassar períodos de uma semana fora do 
presídio, retornando em seguida.  Pelos 
cálculos desses ex-presos políticos, cerca 
de 600 pessoas foram presas era razão de 
informações fornecidas  por Montarroyos. 

A direção do PT também apurou que 
Montarroyos participou do movimento das 
Ligas Camponesas, liderado por Francisco 
Julião.  Do mesmo modo, Montarroyos, 
especialista na comunidade de informações 
era "MCI" (Movimento Comunista Internacional) 
proferiu conferências em várias escolas 
militares.  Após o período de anistia 
e do início do processo de abertura 
política, Montarroyos participou do 
movimento posadista e, entre 1984 e 1985, 
ingressou no PDT. 

Já no PT, conta o deputado Ernani 
Coelho que Montarroyos se destacou pela 
competência entre os militantes, 
alcançando o cargo de secretário-geral 
do diretório estadual em maio passado. 
Indagado sobre suas atividades 
profisssionais, Montarroyos dizia ser 
analista de mercado de capitais.  Como 
estava "desempregado", isso justificaria 
a sua disponibilidade era terapo integral no 
PT. 

Ainda de acordo cora Ernani Coelho, as 
evidências da ligação de Montarroyos cora 
os órgãos de informação foram ficando 
maiores, até que a direção do PT se 
decidisse pelo seu afastamento da 
executiva estadual.  A direção do PT está, 
agora, preparando ura dossiê completo sobre 
Carlos Alberto Montarroyos, a ser levado 
ao conhecimento da opinião pública. 
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A volta do CCC 
Várias lideranças edesiais e de movi- 

mentos populares estão recebendo, pelos 
Correios, cópia xerox daquilo que seria o 
comunicado número 1 do Comando de 
Caça aos Comunistas - o CCC. Conforme 
informação contida no último boletim da 
Agência Ecumênica de Notícias, respon- 
sável pela circulação interna de noticias de 
interesse das várias Igrejas existentes no 
pais, o xerox, datado de dezembro, anun- 
cia que o CCC "nunca esteve morto. Nun- 
ca abandonou sua luta contra os Covas, 
Lulas, os Fernando Henriques e todos os 

comunistas, novos ou lunática mente anti- 
gos, como o Prestes e o Genofno' (o de- 
putado federal pelo PT-SP, José Genof- 
no). 

Além de fazer duras críticas ao cardeal 
dom Paulo Evaristo Aras e até ao ex-de- 
putado Herfoert Levy (organizador da 
Ação C(\ica de Recuperação Nacional), o 
comunicado lembra que o primeiro passo 
da mobilização da direita 'foi dado pela 
UDR', citando, em seguida, a ABDD (As- 
sociação Brasileira de Defesa da Democra- 
cia), criada no meio militar. 
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A maioria que é minoria 
Jânio de Freitas 

Os integrantes do Centrào, mesmo 
admitindo-se os 317 nomes da lista 
inverdadeira montada pelos líderes 
do grupo, não têm representatividade 
correspondente nem a um terço das 
preferências e idéias expressas nas 
umas pelo eleitorado. Não passa de 
impostura, pois, o "argumento de- 
mocrático" com que o Centrào se 
apresenta, nas palavras adotadas por 
seus líderes e propagandistas, como 
"reunião da maioria para acabar 
com a ditadura da minoria que impôs 
um projeto de Constituição contrário 
à vontade da sociedade". A maioria 
que o Centrào tem no plenário foi 
repelida, nas urnas, por 70% do 
eleitorado brasileiro. 

Os 317 listados pelo Centrào obtive1 

ram, nas urnas de 15 de novembro, 
24.616.573 votos. Já os que compõem o 
oão-Centrão, em suas diversas cor- 
rentes, conquistaram 56.355.275 vo- 
tas. (A soma destas duas quantidades 
é maior do que o eleitorado total 
porque, ao escolher seus represen- 
tantes na Constituinte, cada eleitor 
pôde votar para deputado e para 
senador). A representatividade do 
Centrào restringe-se, portanto a 
30,4% 'das preferências do eleitorado 
entre seus possíveis representantes 
na Constituinte e respectivas propos- 
tas. Aos 24 milhões de votos do 
Centrào, aliás, só o PMDB liderado 
pelo senador Mário Covas na Consti- 
tuinte opõe 50.168.163 votos.  ' 

A gritante diferença de representa- 
tividade entre o Centrào e o não-Cen- 
trão é mais ampla ainda, na verdade. 
Pelo menos seis dos constituintes da 
lista de 317 "centrãozistas" jamais 
deram um só voto ao Centrào, nas 
três ocasiões em que o grupo votou, 
oo plenário, a modificação do regi- 
mento interno da Constituinte. Ape- 
nas com a exclusão daqueles seis, a 
massa eleitoral do Centrào já cairia 
mais 277.373 votos. Dos mesmos 317 
listados, 25 só apoiaram o Centrào 
uma vez e 88 deixaram de fazê-lo pelo 
menos uma vez nas três oportunida- 
des. E há ainda numerosos que por 
favoráveis à reapresentaçào de 
emendas pelo plenário, figuram na 
lista de integrantes do Centrão sem 
que admitam sê-lo, como Jarbas 
Passarinho, Sandra Cavalcanti, Joa- 
quim Fraóc&co, Marco Maciel e 
tantos outros. 

Quando se considera a representa- 
tividade dos grandes líderes que 
conduzem o Centrào, chega a ser 
constrangedor. São precisos os seis 
maiorais —Amaral Netto, José Lou- 
renço, Roberto Cardoso Alves, Ri- 
cardo Fiúza, Bonifácio Andrade e 
Daso Coimbra— para chegar a par- 
cos 283 mil votos. Diante do grande 
José Lourenço, com seus "binfoíto 
mil boütos", teria o efeito de uma 
tamancada lembrar os 7 milhões 785 
mil votos do líder oposto, Mário 
Covas. Só Covas e Fernando Henri- 
que Cardoso, com seus 14 milhões de 
votos, representam mais da metade, 
ou 57%, da representatividade de 
toda a lista do Centrào, incluídos os 
vários acréscimos marotos. 

Política Nacional 

Também sob outro aspecto < 
"argumento democrático" do Cen- 
trão, e de seu ideólogo Saulo Ramos, 
de que o projeto da Sistematizaçào 
"foi dominado pelas teses esquerdis- 
tas e socializantes, em contraposição 
ao desejo dominante na sociedade 
brasileira". Apenas 24% das propos- 
tas originárias da esquerda foram 
aprovadas pela Sistematizaçào e 
todas com os votos de conservadores 
Ce não só um ou outro dado por 
engano, além de indecisivo). 

Em termos de representatividade, 
a maioria do Centrào no plenário 
precisaria de mais 129% de votos 
eleitorais, ou o dobro e mais um terço 
do que lhe deram os brasileiros, para 
igualar-se à representatividade do 
não-Centrão. Mas, por força do arti- 
fício de maioria no plenário, segundo 
o qual os 2.372 eleitores de Marluce 
Pinto valem o mesmo que os 2.486.868 
de Nelson Carneiro, a Constituinte 
que amanhã reabre —haja paciênci- 
a— encaminha-se para brindar o 
Brasil com uma Constituição que não 
exprimirá as aspirações de nem um 
terço dos eleitores. 
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Unidade sindical 
divide CUT e CGT 

ITABORAÍ MARTINS 

Um racha está surgindo no que é 
considerado o mais eficiente lobby 
na Constituinte, o Departamento In- 
terslndical de Assessoria Parlamen- 
tar (Dlap): a CUT quer a possibilida- 
de constitucional de haver mais de 
um sindicato da mesma categoria, 
dentro de uma mesma cidade ou 
área de jurisdição (pluralismo), en- 
quanto a COT, as confederações na- 
cionais de trabalhadores e o PCB de- 
fendem o princípio da unlcidade, tal 
como existe no Brasil há mais de 50 
anos e deverá continuar a existir, se 
náo for alterado o artigo 10 do proje- 
to aprovado pela Comissão de Siste- 
matizaçào. O Dlap surgiu há dois 
anos, já com vistas à Constituinte, 
conseguindo o apoio unânime do mo- 
vimento sindical brasileiro e, logo a 
seguir, do PT, PDT, PCB, PS e PC do 
B. Até há pouco, ele representava 
uma frente monolítica, conseguindo 
seguidas vitórias na Constituinte, 
mas ultimamente têm surgido opi- 
niões divergentes, de entidades do 
porte do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo, por 
exemplo. 

A EMENDA 

Entretanto — e sem ter nada que 
ver com essa nova briga entre CUT e 
COT —, um grupo de advogados e 
sindicalistas, liderado pelos advoga- 
dos trabalhistas Mário Carvalho de 
Jesus (notabilizado pela longa e his- 
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A Arena dá a volta 
por cima 

A velha Arena (Aliança Renovadora Naci- 
onal), que chegou a ser, na visão de seu 
então presidente, Francelino Pereira, "o 
maior partido do Ocidente", não está morta. 
Ao contrário, goza de boa saúde e prepara-se 
para assumir de vez o comando político do 
governo. 

A pequena reforma ministerial que o 
presidente José Sarney fará logo, em função 
da saída dó ministro do Planejamento, 
Aníbal Teixeira, para disputar a Prefeitura 
de Belo Horizonte, deve levar o atual chefe 
do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, ao 
Planejamento, deixando o lugar para um de 
dois ilustres ex-arenistas: Antônio Carlos 
Magalhães, hoje ministro das Comunicações, 
ou Prisco Viana, ministro de Habitação, 
Urbanismo e Meio Ambiente. 

Com Sarney, que foi presidente do PDS, 
completa-se o quadro de "arenização" de um 
governo que nasceu sob o slogan de "Nova 
República". 

Essa perspectiva torna dispensável a 
decisão que o PMDB engatilha há muito 
tempo e nunca concretiza, qual seja a de 
romper com o governo. Será o governo que 
tomará a iniciativa de romper com o PMDB, 
' 'arenizando'' o seu núcleo mais político. 

De certa forma, um sinal nessa direção já 
foi dado com a confirmação de Mailson da 
Nóbrega no Ministério da Fazenda. O novo 
ministro não tem qualquer laço com o 
PMDB, mas trabalhou com a equipe do 
entáo ministro Delfim Netto, ainda hoje no 
PDS, o sucedâneo da Arena. 

Há, nessa alteração em preparativos, uma 
vantagem: dá mais nitidez ao cenário. 
Sabe-se o que foi e o que fez a Arena, mas 
nunca se chegou a entender direito para onde 
pretendiam ir, de mãos mais ou menos 
dadas, o PMDB e o presidente Sarney. 
Agora, pelo menos, sabe-se para onde quer ir 
o presidente, o que não deixa ao PMDB outro 
caminho que não seja o da oposição. 

Mas há um passa-moleque nítido nesse 
jogo: o eleitorado, em sucessivas manifesta- 
ções, desde 1982, não autorizou a Arena ou 
qualquer contrafação dela a assumir o 
poder. Mas Brasil é Brasil. Clóvis Rossi 

tórtca greve na Fábrica de Cimento 
Perus, em 1967) e Renato Ruas (tam- 
bém professor de Direito), procurou, 
há dias, o professor Octávio Bueno 
Magano (titular de Direito do Traba- 
lho da Faculdade de Direito da USP), 
soücllando-lhe uma exposlçáo de 
motivos, ou justificativa, à emenda 
ao artigo 10 e respectivos parágrafos 
do projeto de Constituição. Essa 
emenda, a ser apresentada pelo de- 
putado Roberto Cardoso Alves 
(PMDB-SP), tem a seguinte e sim- 
ples redação: "É livre a associação 
profissional". 

A justificativa, de autoria do pro- 
fessor Magano, ressalta que "plura- 
lismo político constitui sintoma de 
democracia, ao passo que unidade 
sindical pressupõe autoritarismo". 
Mais adiante, o professor esclarece 
que o termo pluralismo não se con- 

ece      ^. 
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funde com o vocábulo pluralidade, 
"signlílcando o primeiro garantia de 
liberdade e o segundo existência 
concreta e simultânea de múltiplas 
entidades sindicais. E nisto Já reside 
a primeira vantagem do pluralismo 
sobre a unicidade, pois que — repita- 
se — o primeiro constitui garantia de 
liberdade, sem prejuízo de que os tra- 
balhadores optem por erigir, com as 
suas próprias forças, regime unitário, 
ao passo que a segunda caracteriza- 
se sempre como imposição estatal". 

O estudo de Magano diz, ainda, 
que "Inexlste, no mundo ocidental, 
pais democrático com unicidade sin- 
dical; nem mesmo em Portugal, on- 
de, durante certo tempo, a COT co- 
munista exerceu poderes hegemôni- 
cos, a idéia em causa pôde prevale- 
cer". Adiante, afirma que o sistema 
de sindicato único, tal como existe 
no Brasil, é responsável pela "prolife- 
ração dos sindicatos fantasmas" e 
pela existência de "mordomias e cor- 
rupçáo", dai resultando "a vocação 
demagógica de muitos dirigentes 
sindicais". 

CARDOSO ALVES 
Pouca gente sabe, mas o deputa- 

do Roberto Cardoso Alves, um dos 
lideres do Centrão e freqüentemente 
apresentado como político de direi- 
ta, tem antigas ligações com o movi- 
mento sindical de inspiração cristã. 
Ele mesmo pertenceu ao antigo Par- 

> tido Democrata Cristão, filiando-se ã 
escola de Queiroz Filho. Há mais de 
20 anos, Cardoso Alves (ou Robertão, 
como é às vezes chamado, por sua 
estatura) apoiava abertamente os 
milhares de empregados de J.J. Ab- 
dalla (Fábrica de Cimento Perus, Ca- 
rioba, Companhia Cajamar, etc.) era 
suas lutas por melhores condições de 
vida. Por mais que se lhe façam criti- 
cas, não se pode dizer que o deputa- 
do seja um "estranho no ninho" 4o 
sindicalismo. 

PATRÕES TAMBÉM 

É bom ressaltar que o sistema de 
sindicato único diz respeito não só 
aos trabalhadores como também aos 
patrões. A legislação trabalhista bra- 
sileira, na sua parte sindical, trata 
autoritariamente patrões e emprega- 
dos por se ter Inspirado na legislação 
trabalhista italiana de 1926 (Carty 
d«l L«voro), dentro da máxima de 
que "tudo deve estar dentro do Esta- 
do, absolutamente nada contra o Es- 
tado". Há mais de 40 anos que esse 
tipo de visão autoritária não existe 
mais na Itália, mas persiste no Bra!- 
sil, mormente em assuntos sindicai». 

O sindicato único tem sido de- 
fendido por setores patronais exeiu- 

• sivamente devido à chamada con$$- 
bulc&o (imposto) sindical, que sus- 
tenta todo o arcabouço. Já quajm 
aos trabalhadores, principalmente 
nas áreas de maior influência ttò 
PCB, além da relevância da contrt- 
buição sindical obrigatória coifio 
fonte de renda, existem razões de or- 
dem tática e estratégica para a defe- 
sa do sindicato único. 

Jornal   da Tarde -  08.01.88 

0 esforço do 
PMDB para suplantar o 

Centrão 
Centrão e sindicatos: ontsndimento. 

A cúpula do Centrão não conseguiu fe- 
char um entendimento com o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
Luis Antônio Medeiros, sobre os três princi- 
pais temas que preocupam os trabalhado- 
res (estabilidade no emprego, aposentado- 
ria e estrutura sindical). O que deverá níbti- 
var outras reuniões entre os dois segmentos 
antes do término do prazo de apresentação 
de emendas, que se esgota na próxima 
quarta-feira. 

Segundo Luís Antônio Medeiros, que 
esteve na reunião com os dirigentes do Cen- 
trão representando também o presidente do 
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, 
Antônio Rogério Magri, os trabalhadores, 
representados pelos sindicatos, resolveram 
procurar o Centào "porque o Centrão é in- 
discutivelmente maioria, e nós costumamos 
discutir com quem tem poder para decidir". 

Luís Antônio Medeiros disse, durante a 
reunião, que as propostas do Centrão são 
muito coincidentes com as defendidas pelo 
movimento sindical que ele e Magri repre- 
sentam, havendo, no entanto, algumas dife- 
renças que necessitam de entendimento pa- 
ra o ajuste em torno de uma só proposta. O 
principal deles, segundo Medeiros, é a 
questão da estabilidade do trabalhador no 
emprego. 

O Centrão propôs a estabilidade no em- 
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prego após 12 meses de trabalho, protegida 
contra a demissão imotivada pelo pagamen- 
to de uma indenização compensatória, que 
seria o pagamento de um mês de salário (ou 
de aviso-prévio. conforme expressão de Me- 
deiros) para cada ano trabalhado, além da 
liberação do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. Nos casos de demissão por justa 
causa, caberá á lei ordinária regulamentar. 

A preocupação dos sindicalistas, segun- 
do Medeiros, é com a proteção dos aposen- 
tados, principalmente com relação aos seus 
proventos. O Centrão tende a concordar em 
que os proventos serão calculados com base 
no salário integral do trabalhador no seu 
último ano de trabalho, e não mais pela 
média dos últimos três anos. 

Finalmente, com relação à organização 
sindical, a divergência parece ser um pouco 
maior a proposta do Centrão é que haja a 
pluralidade sindical na base, ou seja, uma 
categoria poderá ter até três sindicatos, 
mas a cúpula será unitária, através de uma 
confederação única por categoria. 

Medeiros disse que os sindicalistas 
não aceitam essa proposta, porque estraça- 
lharia a base, com disputas entre sindica- 
tos, e manteria uma cúpula profissional nas 
confederações. A proposta sindicalista é 
para que haja a pluralidade, mas que ape- 
nas o sindicato mais representativo da cate- 
goria represente realmente a classe traba- 
lhadora. 

"Centrão" altera as regras do jogo 
Contando com a valiosa ajuda 

do tripresidente Ulysses Guima- 
rães, o "centrão" — agrupamen- 
to dirigido pela extrema-direita 
— conseguiu, no reinicio dos tra- 
balhos constituintes, aprovar as 
mudanças no Regimento Interno 
de forma a beneficiar as suas in- 
tenções golpistas. Depois do im- 
passe a que se chegou no final de 
dezembro, logo na segunda ses- 
são deste ano a proposta do 
"centrão", subscrita pela Mesa 
da Constituinte, acabou sendo 
aprovada na íntegra, em apenas 
duas votações. 

Inicialmente foi votado um re- 
querimento que solicitava a vota- 
ção em bloco dos cinco destaques 
ao projeto de alteração regimen- 
tal apresentado pelo PDT. O re- 
querimento foi aprovado por 224 
votos contra 162 e 8 abstenções. 
Em seguida, foi colocado em vo- 
tação o mérito dos destaques, que 
pretendiam amenizar as lllíera- *r 
ções antidemocráticas propostas 
pelo "centrão", que foram, rejei- 
tados por 228 votos contra 148 
favoráveis e 24 abstenções. As- 

sim, encerrou-se meiancolica- 
mente a batalha pelas mudanças 
regimentais. 

Agora, com a aprovação das 
mudanças no Regimento, os pra- 
zos começam a contar para que, 
finalmente, o plenário da Consti- 
tuinte possa iniciar a votação de- 
cisiva do novo texto constitucio- 
nal. De acordo com o aprovado, 
os constituintes poderão apresen- 
tar novas emendas (inclusive 
substitutivos integrais a Títulos e 
Capítulos) ao Projeto já aprova- 
do pela Comissão de Sistematiza- 
ção até o próximo dia 13 de janei- 
ro. O relator terá prazo até o pró- 
ximo dia 20 deste mês para apre- 
sentar pedidos de destaque para 
votação em separado de partes do 
Projeto de Constituição nos dias 
23, 24 e 25 de janeiro, iniciando- 
se a votação em plenário no pró- 
ximo dia 27 de janeiro. 

DEMOCRACIA GOLPEADA 

As    mudanças    regimentais 
aprovadas pelo "centrão" repre- 
sentam um duro golpe na demo- c^ 
cracia dos trabalhos constítuin-    N^-g/ 
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tes. Em primeiro lugar elas per- 
mitem a apresentação pela maio- 
ria absoluta — 280 constituintes 
de substitutivos integrais a Títu- 
los e Capítulos do Projeto da Sis- 
tematização que, nesse caso, te- 
rão preferência automática para 
votação em plenário sobre todas 
as outras emendas. Isto significa 
dizer que o "centrào" poderá 
aprovar sozinho, com apenas no- 
ve votações, uma nova Constitui- 
ção, jogando no lixo todo o tra- 
balho realizado até agora. 

Além disso, o novo regimento 
permite que, caso não haja quo- 
rum na primeira votação, ela seja 
repetida no dia seguinte, facili- 
tando assim a mobilização dos 
deputados-turistas do "centrão". 
Como se isso não bastasse, o no- 
vo regimento permite, ainda, 
que, caso o capítulo e as emendas 
a ele referentes sejam rejeitados, 
a Sessão seja suspensa por 48 ho- 
ras para a apresentação de um 
novo texto, seja pelo relator, seja 
pela maioria absoluta dos consti- 
tuintes. 

Todas essas alterações foram 
feitas com o objetivo de benefi- 
ciar a direita que pretende anular 
as conquistas sociais, trabalhistas 
e econôrhicas obtidas na Comis- 
são de Sistematização. A inten- 
ção do "centrão" é apresentar 
substitutivos integrais a todos os 
Títulos, alterando as questões 
mais avançadas. Aos setores pro- 
gressistas resta apenas a possibili- 
dade de solicitar pedidos de pre- 
ferência para votação em separa- 
do de partes do projeto ou do 
substitutivo ou de emendas indi- 
viduais apresentadas por consti- 
tuintes, numa tentativa de ameni- 
zar o rolo compressor da direita. 

RACHA POSSÍVEL 

No entanto, o objetivo da cú- 
pula direitista que dirige o "cen- 
trão" pode não ser alcançado, na 
medida que, espera-se, no mérito 
das principais questões eles não 
consigam a unanimidade de vo- 
tos, rachando assim a hegemonia 
até agora obtida. Os setores pro- 
gressistas apostam nessa possibi- 
lidade, procurando romper com a 
hegemonia do "centrão", no sen- 
tido de aprovar propostas avan- 
çadas. Nesse rumo, a mobiliza- 
ção popular para 
constituintes e a denuncia nua oa- 
ses dos deputados que integram o 
"centrão" são instrumentos po- 
derosos para se obter alguns 
avanços significativos nessa fase 
final da Constituinte. Os setores 
progressistas, agora, devem lutar 
para conseguir dividir o "cen- 
trão", fazendo com que impor- 
tantes segmentos moderados des- 
se grupo votem a favor do povo. 

De qualquer maneira, toda a 
mudança necessita ter 280 votos 
para que seja incluída no texto 
constitucional. Caso isso não 
ocorra e o Projeto da Sistemati- 
zação seja rejeitado, abre-se a 
brecha para a apresentação de 
um novo texto que, igualmente 
precisará de 280 votos pa1"a ser 
aprovado. O comportamento da 
maioria dos constituintes, nessa 
fase final das votações, è imprevi- 
sível, mas, sem duvida, com as al- 
terações regimentais aprovadas, 
está mais fácil para a direita obter 
vitórias. Só um amplo processo 
de mobilização popular poderá 
garantir as conquistas já obtidas. 
(Moacyr de Oliveira Filho) 
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Centrão tira 
direitos dos 
trabalhadores 

Náo fica 
pedra sobre pe- 
dra. A emenda 
do Centrão ao 
projeto    de   ^—^r 
Constituiçào ^_ _jj 
aprovado na 
Comissáo de Sistematização da Consti- 
tuinte exorciza qualquer vestígio do que 
ali poderia ser apontado como um pas- 
so à esquerda — em muitos casos, a 
uma tímida meia-csquerda. "Era o que 
eu esperava", limitou-se a observar o 
senador Marco Maciel, presidente do 
PFL, antes mesmo de uma leitura deta- 
lhada das 138 páginas da alentada 
emenda. 

"É, parece que a emenda se incli- 
nou demasiadamente para a direita", 
admitiu, cuidadoso, em uma mesa do 
restaurante Florentino, em Brasília, um 
lobista do setor de construção civil. 
"Náo acho que a emenda pendeu para a 
direita. Acho que está grande demais, 
confusa e não consertou muitos dos 
defeitos do projeto de Constituição", 
acusou o deputado Gilson Machado 
(PFL-PE), um dos líderes do próprio 
Centrão. "Não gostei". 

As primeiras 16 páginas da emen- 
da, com um total de 18 artigos, corres- 
pondem ao que o Centrão quer mudar 
ou manter nos dois títulos iniciais do 
projeto de Constituição: "Dos Princí- 
pios Fundamentais" e "Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais". 

* Qualquer discriminação atentató- 
ria dos direitos e liberdades fundamen- 
tais, que no projeto de Constituiçào 
seria punida como "crime inafiançá- 
vel", na emenda do Cenrra"oserá, sim- 
plesmente, punida pela lei. 

• A emenda acrescenta "o trafico 
de drogas, os crimes hediondos e o 
terrorismo" ao rol dos delitos conside- 
rados "inafiançáveis". No projeto de 
Constituição, somente a tortura era 
considerada assim. Em compensação, a 
emenda não declara tais crimes "im- 
prescritíveis", como ocorre com a tor- 
tura no projeto. 

' A pena de morte é instituída pela 
emenda do Centráoem caso de "guerra 
declarada" — o que satisfaz a área 
militar do governo, que tentou, sem 
sucesso, incluí-la no projeto de Consti- 
tuição. 

' Salvo em flagrante delito, o proje- 
to de Constituição prevê que uma pes- 
soa só poderá ser presa "por ordem 
escrita e fundamentada" da autoridade 
judiciária competente. A emenda elimi- 
na a exigência da "ordem escrita e 
fundamentada" — o que alarga o espa- 
ço para o exercício do arbítrio. 

• Pela emenda, as presidiárias per- 
dem as condições "para que possam 
permanecer com seus filhos durante o 
período de amamentação", que lhes 
estáo asseguradas no projeto votado na 
Comissão de Sistematização. 

• O condenado por erro judiciário, 
assim como o sentenciado que ficar 
preso além do tempo indicado na sen- 
tença, podem, de acordo com o projeto 
de Constituição, entrar na Justiça com 
ação civil e penal "contra a autoridade 
responsável". A emenda lhes retira 
esse direito. 

• A censura a formas de expressão 
"da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação" é admitida 
pela emenda do Centrão. 

• A indenização em dinheiro, que 
não consta do projeto de Constituição, 
é exigência estabelecida pela emenda 
para desapropriação de qualquer área 
— o que dificultará, caso vingue, a 
execução de qualquer plano de reforma 
agrária. 

• A emenda do Cenfra'o mantém o 
habeas-data— instrumento que, segun- 
do o projeto de Constituição, visa a 
"assegurar ao brasileiro" o conheci- 
mento de informações "relativas à sua 
pessoa, pertencentes a registros de ban- 
cos de dados de entidades particulares, 
públicas ou de caráter oficial". Só que a 
emenda retira do alcance do habeas- 
data os bancos de dados de entidades 
particulares e as "informações cujo sigi- 
lo seja indispensável à segurança da 
sociedade ou do Estado". 

•*v 
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• Os trabalhadores rurais, que no 
projeto de Constituição ganham os 
mesmos direitos concedidos aos traba- 
lhadores urbanos, perdera esses direitos 
na emenda oferecida pelo Centrão. 

• O projeto de Constituição garan- 
te ao trabalhador "a irredutibilidade de 
salário ou vencimento, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo". A 
emenda garante a irredutibilidade, ape- 
nas, do salário, deixando de fora tudo 
que mais se ganhe — gratificações por 
cargo de confiança, horas-extras e adi- 
cional de insalubridade, por exemplo. 

• A participação do trabalhador na 
gestão da empresa, prevista no projeto 
de Constituição, é admitida na emenda 
do Cemráo só "excepcionalmente". 

• Desapareceu na emenda o limite 

0 Estado de Sio Paulo - 10.01.88 

W Política Nacional 
máximo de seis horas "para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento", determinado no projeto 
de Constituiçào. 

• A remuneração do serviço ex- 
traordinário deve ser superior em 50% 
à remuneração do serviço normal, se- 
gundo a emenda. Deve ser o dobro da 
remuneração do serviço normal, segun- 
do o projeto. 

• A emenda mantém a licença de 
120 dias para a gestante aprovada na 
Comissão de Sisteraatizaçáo. Com uma 
diferença: enquanto no projeto de 
Constituição a licença deve ter "uma 
duração mínima de 120 dias", na emen- 
da ela não pode exceder ao limite de 
120 dias. 

• O direito à greve, quase que 

absoluto no projeto de Constituição, é 
estreitamente limitado pela emenda do 
Cemráo, que, praticamente, mantém a 
respeito o mesmo entendimento que 
prevalece na atual Constituição. 

• A porta aberta pelo projeto de 
Constituição para que os menores a 
partir de 16 anos de idade possam 
votar, se quiserem, foi fechada na 
emenda do Centrâo. 

• O projeto de Constituição obriga 
os partidos políticos a prestarem contas 
junto ao Tribunal de Contas da União 
— muito mais aparelhado e eficiente 
que a Justiça Eleitoral para recolhê-las 
e analisá-las. A emenda indica a Justiça 
Eleitoral como o foro competente para 
isso. 

Ricardo Noblat 

Assim se manipulam os votos na Constituinte 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
As votações na Constituinte sào 

passíveis de erros, manipulações e 
pressões. Além dos erros, que podem 
ocorrer por pura ignorância da maté- 
ria que está sendo votada ou por des- 
conhecimento do sistema legislativo, 
por si só complicado para muitos de- 
putados, a manipulação de votos é 
uma constante por parte de parla- 
mentares mais experientes ou líderes 
de grupos que influenciam compa- 
nheiros menos atentos. Também nâo 
se pode esquecer as pressões popula- 
res, que muitas vezes levam deputa- 
dos a definirem seu voto no instante 
exato em que devem manifestá-lo. 

Independentemente de irem ou 
nâo à caça de votos, os deputados 
que exercem liderança, mesmo que 
informal, influenciam grande núme- 
ro de votos apenas por sua presença 
em plenário. Sâo procurados pelos 
demais, sâo observados e acabam re- 
cebendo a pergunta: "Como eu vo- 
to?" Isso demonstra que o poder de- 
legado pelas umas a alguns deputa- 
dos é transferido a um colega de sua 
confiança, que só mais tarde é procu- 
rado para explicar o que estava sen- 
do votado e o qae representava aque- 
le voto. 

Na opinião do deputado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ), um dos lideres 
do Centrâo, tudo isso ocorre porque 
há um grupo de parlamentares que 
está mais atento às matérias que es- 
tão sendo votadas e outro grupo, 
maior, que aguarda o momento da 
votação para se informar sobre cada 
tema. Apesar das divergências ideo- 
lógicas entre Roberto Jefferson e o 
deputado José Genolno (PT-SP), es- 
te também considera que os erros 
ocorrem em razão do desprezo com 
que sâo encaradas por muitos parla- 
mentares as discussões que antece- 
dem a votação. 

REDE 
Jefferson afirma que, no plenário 

da Constituinte, coordena um grupo 
de dez parlamentares. Cada um deles 
orienta três outros que, por sua vez, 
controlam nove companheiros, tota- 
lizando uma rede de nada menos que 
310 parlamentares sob seu comando. 
Explica ainda que em todos os dias 
em que há votação ele se reúne pela 
manhã com os dez coordenadores e 
30 subcoordenadores para organizar 
sua atuação no plenário e montar a 

tática do dia. Dentro dessa tática, 
discutem desde o local onde cada 
parlamentar irá sentar-se — eles pre- 
ferem ocupar as extremidades de fi- 
leiras para influenciar toda a fila — 
até a forma de minimizar a ação dos 
adversários. O líder do Centrâo afir- 
ma que o esquema funciona perfeita- 
mente. 

Com essa opinião, entretanto, 
nâo concorda seu companheiro Daso 
Coimbra (PMDB-RJ), que deu sua 
versão do que ocorreu na votação do 
regimento interno: "O Roberto Jef- 
ferson teria oito coordenadores e o 
Bonifácio de Andrada (PDS-MG) fi- 
caria gritando as questões de ordem. 
Mas, na hora 'H', o esquema dos 
coordenadores nâo funcionou e ficou 
só ele caminhando, de cadeira em 
cadeira, nas fileiras da frente e eu 
nas de trás do plenário, dizendo aos 
nossos companheiros 'agora vamos 
votar nâo". 

Daso acredita ser impossível 
montar qualquer esquema para vo- 
tações antes da próxima quarta-feira 
e diz que só depois da apresentação 
das emendas, cujo prazo se encerra 
nesse dia, serão definidos os passos 
seguintes: havendo emendas coleti- 
vas, será dado um encaminhamento. 
Não havendo, o Centrâo deverá ten- 
tar angariar outros votos, buscando 
uma posição conciliatória com parla- 
mentares de outros .partidos. 

Segundo ele, o esquema de orien- 
tação deu certo durante o funciona- 
mento da Comissão de Sistematlza- 
çâo, quando os deputados Eraldo Ti- 
noco (PMDB-BA) e Sandra Caval- 
canti (PFL-RJ) destacaram-se na 
conquista de votos, colocando-se em 
lugares estratégicos e tornando-se 
pontos polarizadores da atenção dos 
demais constituintes. 

ESQUERDA 

Deputados que não sabem muito 
bem o que votar, como votar e o que 
está sendo votado sào uma verdadei- 
ra raridade dentro das esquerdas. 
Como esses partidos — PT, PDT, 
PCB e PC do B — são formados por 
parlamentares que têm posição ideo- 
lógica bem definida e lutam com 
unhas e dentes para conquistar um 
ou outro ponto de seu interesse, es- 
tão sempre atentos. Às vezes, tentan- 
do até confundir os parlamentares 
de outros partidos, como informa o 
deputado José Genolno: "O nosso é 
um voto de consciência, mas tenta- 

mos ganhar qualquer outro. Nesse 
jogo de perde-ganha, até mesmo vo- 
tos por engano são bem vindos". 

O episódio ocorrido com o sena- 
dor Albano Franco ilustra bem a tur- 
bulência das votações. Ele acabava 
de chegar ao plenário e não sabia 
qual a emenda que estava sendo vo- 
tada. Perguntou aos parlamentares 
ao seu redor como deveria votar e os 
colegas disseram: "Vota sim. Ah. es- 
quecemos, você vota não..." Ele nâo 
pestanejou. Votou sim. A emenda 
que estava em pauta era a nacionali- 
zação da distribuição dos derivados 
de petróleo, defendida pelos xiitas, 
mas rejeitada por seu grupo. O que 
lhe valeu, de imediato, uma descom- 
postura pública passada pelo depu- 
tado Francisco Domelles (PMDB- 
RJ) e uma sonora ovação por parte 
dos parlamentares do PT. 

Presente em toda e qualquer ses- 
são, durante todo o tempo, o deputa- 
do José Genolno afirma que o erro 
decorre do fato de os deputados nâo 
valorizarem a discussão que precede 
a votação. Isso leva, em sua opinião, 
a falhas por falta de domínio do con- 
teúdo das matérias. Outro tipo de 
erro na votação por ele apontado de- 
corre do desconhecimento do regi- 
mento que, afirma, não é neutro "e o 
parlamentar tem que ler, para saber 
utilizá-lo convenientemente". 

Genolno, porém, não acredita 
que essas pequenas e freqüentes fa- 
lhas pa votação alterem decisiva- 
mente qualquer ponto da futura 
Constituição: "Quando as questões 
sâo importantes, os líderes orientam 
seus grupos, a imprensa divulga co- 
mo cada grupo irá votar e o parla- 
mentar, ainda que não domine com 
profundidade o tema, sabe se deve 
manifestar-se a favor, contra, ou abs- 
ter-se de votar". 

Já o desconhecimento, por gran- 
de parte dos parlamentares, do cor- 
reto funcionamento do processo le- 
gislativo, é em parte responsável pe- 
lo enorme poder exercido por alguns 
chefes de gabinete que, lidando com 
esses trâmites mais diretamente, 
passam a ter um papel fundamental 
dentro do esquema de conquista de 
votos. O que diferencia um destaque 
de uma emenda, por exemplo, é uma 
questão que pode confundir um bom 
número de constituintes — que, por 
sinal, acabaram de votar o regimento 
interno onde, além dessas questões, 
estão outras ainda mais complexas. 
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Nova geração palestina se 
revolta e surpreende Israel 

Há exatamente um mês, no dia 9 de 
dezembro de 1987, um caminhão 
israelense atropelou acidentalmente 
—segundo verj'es oficiais— quatro 
habitantes do campo de refugiados 
palestinos de Jebalya, na faixa de 
Gaza. O incidente provocou uma 
onda de protestos nunca vista no 
pequeno (pouco mais de 300 km2) e 
superpovoado território (630 mil pes- 
soas/, ocupado pelas tropas israelen- 
ses em junho de 1967. A faixa de % 
terra, de 40 km de comprimento por 7 
km de largura, pertencera ao Egito 
por 19 anos. As manifestações se 
estenderam para a Cisjordânia. Até 
ontem. 29 palestinos haviam morrido 
em confrontos com o Exército israe- 
lense, mais de 200 feridos e cerca de 
dois mil foram presos A maioria das 
vítimas foi de habitantes de Gaza, 
jovens entre 15 e 25 anos, da geração 
que cresceu sob a ocupação israelen- 
se. O território, porém, não foi 
pacífico até se iniciarem os distúrbi- 
os do mês passado. Incidentes antiis- 
raelenses começaram a ocorrer com 
mais intensidade a partir de 1983. sob 
a responsabilidade da Jihad islâmica 
—grupo extremista ligado ao Movi- 
mento dos Irmãos Muçulmanos, do 
vizinho Egito. O grupo, de maioria 
sunita (ao contrário de seu inspirador 
pró-iraniano do Líbano, xiita), disse 
que iria levar adiante uma "guerra 
santa'' contra a ocupação israelense, 
já que a luta política "laica" do 
nacionalismo palestino, via Organi- 
zação para a Libertação da Palestina 
iOLP), havia fracassado. O esfaque- 
amento de um israelense no final de 
1985 desencadeou uma onda de pri- 
sões e interrogatórios, mas a situa- 
ção pareceu voltar à "normalidade" 
meses mais tarde. As manifestações 
que se iniciaram em dezembro pas- 
sado surpreenderam por mostrar a 
ausência de "normalidade" e de 
líderes. A OLP tentou assumir as 
revoltas apenas quando elas já esta- 
vam nas ruas. Segundo analistas 
israelenses, as mesquitas desemve- 
nharam o papel de organizadoras da 
revolta. A administraçãcf israelense 
tem parte da responsabilidade nesse 
movimento de inspiração religiosa. 
Em 1967, havia 70 mesquitas no 
território. Hoje são 180, grande parte 
Íinanciada pelas autoridades israe- 

enses.   que  pensaram,   com   isso, 
'esvaziar" para a religião o naciona- 

lismo político palestino. (AdmondBen 
Meir) 
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Superpovoada, Gaza é foco dè problemas 

JAIRRATTNER 
f nviodo especial a Gaza 

Nem Israel nem Egito querem 
Gaza. O Egito, que até junho de 1967 
mantinha a faixa sob administração 
militar, não colocou esses 3üü quilô- 
metros quadrados entre suas reivin- 
dicações territoriais nas negociações 
que resultaram nos acordos de Camp 
David, em 1978. Israel, por seu lado, 
náo está interessado num acréscimo 
à sua população de 630 mil habitantes 
palestinos, o que poderia mexer no já 
frágil equilíbrio entre as forças 
políticas do Parlamento israelense. 

Para os dois países a região é um 
foco de problemas. Com mais da 
metade de sua área constituída de 
dunas de areia, faltam terras aráveis 
para alimentar sua população, que 
cresce a uma média de 3,5% ao ano, e 
o crescimento dos núcleos populacio- 
nais vem tomando cada vez mais 
terras à agricultura. Como se não 
bastasse, o governo israelense insta- 
lou na faixa de Gaza colônias, que 
somam cerca de 2.500 pessoas. E 
pouco provável que este número 
cresça, por não haver lugar para 
novos colonos. 

Dentre os palestinos da faixa de 
Gaza, 465 mil são refugiados. Nem 
todos moram em campos, o que 
trouxe para as cidades do território 
um crescimento populacional que 
suas infra-estruturas não tíriBam 
condições de suportar. Atualmente, 
se quase todas as casas têm água 
encanada, o esgoto corre por valas 
abertas, nos campos e na maior parte 
das cidades. 

"Quero que os israelenses saiam, 
para que eu possa ter um emprego", 
desabafa Mustafa, 24, formado em 
direito pela Universidade de Bir Zeit 
—uma das quatro da Cisjordânia—, e 
cambista na rua principal da cidade 
de Gaza. Como ele, há muitos que 
possuem diploma de nível superior e 
não conseguem trabalho. Segundo 
Cristina Dawber, porta-voz para a 
faixa de Gaza da Agência das Nações 
Unidas para Apoio e Assistência aos 

Refugiados (UNRWA), mais de 60 
mil pessoas vão trabalhar diariamen- 
te em Israel, principalmente em 
indústrias, construção e atividades 
sazonais na agricultura. 

OS PALESTINOS 
EM GAZA 

Mor 

Medil«rrõn*o 

Cio   (300.000 habllonl») 

A loixo de Gozo lem uma supedicie d» 365 km? no 

total, o» palestinos são 630 mil. incluindo os qut vivem 
na cidade de Gozo e nos campos de relugiodos no 

território vivem também 2 SOO colono* Uroelenw 

Os dados fornecidos pela UNRWA 
indicam melhorias nas condições de 
saúde e educação do território. O 
analfabetismo, segundo a agência, é 
hoje praticamente inexistente, ao 
menos nas gerações mais jovens, e a 
maioria dos estudantes chega a 
completar nove anos de estudo. 
Quanto à saúde, a mortalidade infan- 
til caiu de 140 por mil nascimentos, 
na década de 70, para 40 por mil nos 
anos 80. 
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História conturbada justifica 
reivindicação de judeus e palestinos 

RONEY CYTRYNOWICZ 
Assessor Cultural 

O historiador marxista judeu Isaac 
Deutscher celebrizou uma metáfora 
que ilustra o conflito entre Israel e os 
palestinos. Um homem, que perdeu 
sua família, pula de um edifício em 
chamas para salvar sua vida e cai 
em cima de um pedestre que passava 
pela calçada, machucando-o. 0 ho- 
mem que pula é o povo judeu. 0 
pedestre é o povo palestino. Trazendo 
a metáfora de Deutscher para os dias 
de hoie, os judeus se salvaram do 
incêndio, curaram as feridas e se 
recusam a conversar com o pedestre 
para reconhecer sua responsabilida- 
de no acidente que o vitimou. Este, 
por sua vez. continua em cadeira de 
rodas, reivindicando seus direitos, 
nunca atendidos, mas dificilmente 
reconhece como legítimo o fato de o 
outro homem ler pulado para salvar 
sua vida 

Os atuais palestinos são os árabes 
que viviam há séculos na chamada 
Palestina, de onde os judeus foram 
expulsos pelos romanos em 70 d. C, 
embora uma pequena população ju- 
daica lá tenha permanecido através 
dos séculos O nome Palestina foi 
dado pelos romanos em referência 
aos filisteus, povo que habitava o 
litoral sul do país. O território, 
chamado de "Síria Oriental" durante 
a dominação do Império Otomano (a 
partir do século 14), passou a inte- 
grar em 1917 o mandato britânico. A, 
Palestina englobava as atuais Jordâ- 
nia e Israel. Os judeus que viviam na 
Palestina também eram palestinos 
para os colonizadores britânicos. O 
termo referia-se a todos os habitantes 
do território e não apenas aos árabes. 

A emigração judaica para a região, 
que começou na final do século 19, foi 
impulsionada pelo movimento sionis- 
ta, cuja meta era terminar com a 
diáspora do povo judeu e reconstruir 
um Estado independente na Palesti- 
na. Outro catalisador eram os mas- 
sacres (pogroms) de judeus na Euro- 
pa Oriental e o anti-semitismo em 
países como a França, cenário do 
casoDreyfus. 

A primeira aldeia sionista na 
Palestina foi fundada em 1878, 19 
anos antes da estruturação política 
do movimento sionista (Io Congresso 
na Basiléia, Suíça, em 1897, liderado 
por Theodor Herzl). O genocídio 
nazista na Segunda Guerra Mundial 
deu o impulso final para a criação de 
um Estado judeu, mas o sionismo 
tem uma história anterior baseada 
em ligações históricas e religiosas 
com o antigo Estado hebreu na 
Palestina. 

A relação dos pioneiros judeus com 
os palestinos que já viviam na 
Palestina sempre foi complexa. De 
um lado, havia muita desconfiança e 
choques armados;  de outro, houve 
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também tentativas de entendimento 
e iniciativas de diálogo e até forma- 
ção de sindicatos conjuntos. Na 
Guerra Civil Espanhola (1936-39) 
lutou, do lado republicano, contra as 
tropas de Franco, um batalhão pales- 
tino, integrado por árabes e judeus. 
Em 1931, havia 174 mil judeus em 
relação a um milhão de árabes. Os 
árabes palestinos realizaram seu 1° 
congresso independente em 1920, em 
Haifa, um marco no nascimento do 
nacionalismo palestino. Em 1945, 
tentaram sua inclusão na sessão 
inaugural da Liga Árabe, criada 
pelos britânicos. 

Partilha 
A questão palestina propriamente 

dita começa em 1947, com a partilha 
da   parte   ocidental   da   Palestina 
britânica entre judeus e árabes. A 
outra parte da Palestina, que tam- 
bém esteve sob mandato britânico 
(denominada TransJordânia, a partir 
de 1922), virou a atual Jordânia. Com 
a   guerra   que   os   países   árabes 
declararam contra Israel logo após a 
independência do Estado judeu, em 
14 de maio de 1948, não se concretizou 
a partilha. Israel foi fundada por 650 
mil  judeus,  enquanto centenas  de 
milhares de árabes palestinos foram 
pegos no fogo cruzado do conflito e se 
converteram em refugiados sem pá- 
tria : parte deles foi convencida pelos 
países árabes a sair "provisoriamen- 
te" de suas terras até a destruição de 
Israel. Os judeus viram com bons 
olhos a saída dos palestinos e grupos 
de direita,  inclusive,  contribuíram 
para a expulsão. Dos 1,3 milhão de 
árabes que viviam no lado ocidental 
da antiga Palestina (Israel, Cisjor- 
dânia e Gaza), 600 mil tornaram-se 
refugiados, com a maioria se deslo- 
cando para a Jordânia e o Líbano. Os 

palestinos que ficaram nos 21 mil 
km2 de território israelense ias 
fronteiras de 1948 a 1967) receberam 
cidadania israelense, mas sáo dis- 
criminados, no dia-a-dia, até hoje. 

Gaza passou para o domínio egíp- 
cio e a Cisjordânia para o jordaniano 
até 1967, quando Israel conquistou 
ambos os territórios na Guerra dos 
Seis Dias. Em 1948, em Gaza, houve 
uma tentativa de organizar um 
governo palestino, que não teve o 
apoio do Egito e foi dissolvido pela 
Liga Árabe em 1949. Na Jordânia, 
muitos receberam  a  cidadania  do 
Cais, mas o termo palestino foi 

anido a partir de 1948 e as ativida- 
des políticas foram proibidas. A 
hostilidade jordaniana contra os pa- 
lestinos culminou com o "Setembro 
Negro", o massacre cometido pelas 
tropas do rei Hussein, em 1970. 

OLP 
A principal entidade que represen- 

ta os palestinos, reconhecida por 
mais de cem países, é a Organização 
para a Libertação da Palestina 
(OLP), criada em 1964, por iniciativa 
dos países árabes, a partir de grupos 
palestinos já existentes, como a Al 
Fatah. Na Carta de fundação da 
OLP, está escrito que a fundação de 
um Estado palestiho, através da 
destruição de Israel, por todos os 
meios, é seu principal objetivo. 
Somente seriam aceitos no Estado 
palestino os judeus que estavam na 
Palestina antes de 1917 (início do 
mandato britânico). Até o final dos 
anos 70, a OLP ficou conhecida pelos 
atentados terroristas que praticou. A 
partir dos anos 80, a OLP moderou 
suas posições e aceita, extra-oficial- 
mente, um Estado palestino em Gaza 
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e Cisjordânia, ao lado de Israel, 
embora continue a defender ações 
armadas nos territórios. Algumas 
facções palestinas mais radicais, 
apoiadas por Síria e Líbia, recusam- 
se a reconhecer a "entidade sionista" 
(Israel). 

As manifestações atuais, as mais 
graves desde 1967, são conduzidas 
por jovens palestinos que nasceram 
sob a ocupação militar israelense 
(apenas em Gaza, 60% do habitantes 
têm menos de 19 anos, e 77%, menos 
de 29, segundo dados oficiais israe- 
lenses). Até 1967, os territórios esta- 
vam abandonados pelos seus antigos 
ocupantes, Egito e Jordânia. Os 
protestos de agora foram desencade- 
ados pelo ódio à ocupação militar 

israelense, somado ao estrangula- 
mento econômico dos territórios e 
total falta de perspectivas para o 
futuro. As lideranças palestinas mais 
tradicionais, inclusive a OLP, estão 
parcialmente afastadas da coordena- 
ção dos protestos, incapazes de 
oferecer uma saída reaij>ara oa JL5 
milhão de palestinos dos tecritórios., 

Os palestinos formam ttÍM espéde 
de elite intelectual nos diversos 
países árabes. O número jjç estudãh- 
tes universitários é grande, compa- 
rado com a população destes países. 
Boa parte dos palestinos mantém'o 
status de refugiados e muitos rece- 
bem ajuda da UNWRAl órgão da 
ONU para refugiados. Os palestinos, 
de maneira geral, nunca foram 
realmente  absorvidos   pelos  países 

árabes que os utilizam como 'uma 
bandeira de uma pretendi unidade 
contra Israel (papel hoje parcialmen- 
te preenchido pelo Irã) pára desviar 
a atenção de seus problemas internos 
e manter viva a retórica do pan-ara- 
bismo (doutrina que diz q)j£ os países 
árabes formam uma só nação), 

Meron Benvenisti, ex-yice prefeito 
de Jerusalém e considerado o maior 
especialista israelense sobre a ques- 
tão dos territórios, afirmou que sua 
geração, a dos pioneiros'■idealistas 
que fundaram Israel em.1948, não 
sabe como resolver (y problema 
palestino: Na sua opinião,.o.impasse 
é o problema central da existência e 
legitimidade de Israel. 

Apelo Urgente 
DE; Dr. Sami Musallam / Gabinete do 

Presidente / Tunis 
A:  Todos os escritórios da OLP 

Data: 23.12.87 

Saudações, 

Solicitamo-lhes que distribuam 
o seguinte apelo urgente emitido pelo 
comitê de coordenação das organizações 
não governamentais nos países em que são 
acreditados. 

Com os melhores cumprimentos. 

APELO URGENTE 
Hoje, como em alguns outros momentos 

cruciais, o povo palestino necessita, 
urgentemente, de nossa solidariedade 
at iva. 

Há semanas, os ocupantes israelenses 
tem atacado indiscriminadamente os 
palestinos em Gaza, Cisjordânia e 
Jerusalém Oriental.  Dezenas de pessoas 
foram mortas, centenas estão feridas: a 
estimativa exata das perdas humanas ainda 
é desconhecida, uma vez que as autoridades 
israelenses vêm escondendo deliberadamente 
a verdade como indicam as informações 
veiculadas. 

A Comunidade Internacional, entre outros 
vários governos europeus, condenou 
veementemente a brutalidade das Forças 
Armadas israelenses, pelas quais o governo 
israelense é totalmente responsável. 

Agora é a vez de todas as organizações 
não governamentais européias, sejam elas 
partidos políticos, uniões trabalhistas, 
Igrejas, organizações de mulheres, 
estudantes, jovens, profissionais e de 

direitos humanos, de expressarem seu 
veemente protesto contra a violação dos 
mais elementares direitos humanos do 
povo palestino. 

i Mas isto não é o bastante, temos pedido 
pelo fim da ocupação israelense, e temos 
expressado nossa solidariedade e apoio 
ao povo palestino, homens e mulheres, 
jovens e idosos, que tem lutado 
incansavelmente por seu direito humano e 
político universalmente reconhecido. 

Nós, membros e representantes das 
organizações não governamentais, 
trabalhando por uma solução justa e 
duradoura para o problema do Oriente Médio, 
tendo sido avisados da aproximação de uma 
explosão, a não ser que os direitos básicos 
do povo palestino fossem reconhecidos e 
implementados, devemos agora fazer tudo 
que pudermos para mobilizar a opinião 
pública a fim de que esta veja que não 

há outra alternativa - exceto a escalada da 
violência - a não ser a realização da 
Conferência Internacional de Paz auspiciada 
pelas Nações Unidas, como foi estipulado 
pela conhecida resolução 38/58 e suas 
derivadas. 

Apelamos a vocês para que façam ouvir 
suas vozes, contatem outras organizações, 
parlamentares, escritores, todas as pessoais 
honestas para que se juntem a nós na 
defesa da luta do povo palestino pelos 
valores que são caros a todos nós. 

0 povo palestino, e sua única e legítima 
representante, a Organização para 
Libertação da Palestina, necessitam - e 
têm o direito de esperar por - nossa 
solidariedade agora, como era 1982, agora é 
hora de agir. 


