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trabalhadores 

Declaração da GUT 
O nowj pacote econômico do governo atinge em cheio os trabaihadores. 

A Direção Nacional da CUT, reunida em Bra- 
sília nos dias 7, 8 e 9de mairço,'tendo analisa- 
do o Decrelo-Lei 2283/86, baixado no dia 27 de 
fevereiro, declara: 

1 Trata-se de um pacote poldico. 
Em primeiro lugar, uma vez mais o governo 

da "Nova República" alijou a população da 
discussão e definição das grandes questões 
nacionais. 

De um lado, o pacote é um conjunto de me- 
didas que procura fazer ajustes na economia 
brasileira adaptando-a ás novas necessidades 
do capitalismo internacional e Impondo aos 
trabalhadores um pacto social que congela 
a miséria por decreto, atendendo os Interesses 
oo FMI e dos banqueiros internacionais ao ga- 
rantir o pagamento dos juros e de uma divida 
externa que nâo fizemos e pela qual o povo 
brasileiro já pagou com seu suor mil vezes. O 
decreto 2283 segue os modelos aplicados na 
Argentina, Peru e Israel que acarretaram pre- 
juízos aos trabalhadores daqueles países. De 
outro  lado,  o governo procurou  recompor a 
Aliança Democrática e o bloco dominante no 
poder ameaçados de esfacelamento pela es- 
calada inflacionárla. Com isto, o governo con- 
seguiu umá unanimidade da classe dominante 
incluindo os responsáveis pela condução e 
descalabro da economia brasileira nos últimos 
21 anos, como Roberto Campos, Delfim Netto ou 
mesmo Paulo Maluf e até, estranhamente, de 
certos setores sindicais. 

O pacote é concentrador de renda, acelera 
o processo de formação de grandes monopó- 
lios, de concentração da propriedade das ter- 
ras e a destruição dos pequenos produtores 
agrícolas. Através da retórica de garantia de 
preços, o governo esconde que o direito ao tra- 
balho nâo está garantido e a rotatividade po- 
de desempregar milhões de trabalhadores. 

2. O governo diz que o pacote nâo reduz ou 
confisca o poder de compra dos trabalhado- 
res. Isto nâo é verdade. Dezenas de pareceres 
de técnicos nacionalmente reconhecidos de- 
monstram que há perdas salariais significati- 
vas em flagrante desigualmente com os pre- 
ços 

3. O GOVERNO TENTA LIQUIDAR CON- 
QUISTAS SALARIAIS anteriores, procurando 
tornar definitivas as perdas salariais acumu- 
ladas e que vém sendo o centro das lutas dos 
trabalhadores, que lograram importantes vitó- 
rias 

O artigo 25 do Decreto 2283/86 impõe como 
lei uma proibição definitiva à recuperação de 
perdas salariais, arbitrariedade jamais tentada 
neste pais. 

4. O congelamento de preços nâo é Igual ao 
pacote. Nâo sâo uma coisa só. O pacote é um 
conjunto de medidas que devem ser vistas nos 
seus efeitos totais. Os trabalhadores lutavam 
e vâo continuar lutando para garantir preços 
mínimos, congelados dos bens essenciais E 
sabem que somente a definição democrática 
do rumo da economia nacional, com a refor- 
ma agrária, reorientaçâo dos créditos públi- 
cos, contenção dos juros, e fim da dívida ex- 
terna, é que podem ser garantia do congela- 
mento de preços. 

5. Depois da discussão aonde a Direção Na- 
cional analisou os aspectos políticos, econô- 
micos e sociais do pacote do governo, a Cen- 
ral Umca dos Trabalhadores adota a seguin- 

te posição: aow"'" 

Os trabalhadores da cidade e do campo 
seus sindicatos, a CUT, vém há muito apre- 
sentando uma pauta de reivindicações no sen- 
tido de enfrentar as questões essenciais do 
pais: 
— terra para quem nela trabalha; 
- redução da jornada com garantia no em- 
prego e salárlo-desemprego para atender a ml- 
'noes de desempregados; 

— salário mínimo real e reposição das perdas 
salariais; 
— rompimento com o FMI e nâo pagamento 
da divida externa; 

Estas reivindicações estão Inteiramente uni- 
das entre si e vém sendo apresentadas aos 
patrões, ás autoridades e Inclusive diretamen- 
te ao Presidente da República. O Decreto-lei 
2283/86, por ser um pacote político, tenta des- 
viar a resposta do governo a estas reivindica- 
ções, estabelecendo um outro quadro político 
com um único problema — a Inflação. 

O pacote nâo ataca as causas estruturais 
da Inflação e tenta desligá-la do conjunto de 
questões que compõem uma política econômi- 
ca global que, para os trabalhadores, deve 
atender ás necessidades do povo brasileiro. 
A CUT, portanto, nâo aceita a simplificação da 
discussão sobre os rumos da economia de um 
pais de 130 milhões de pessoas, a um SIM OU 
NAO A INFLAÇÃO. 

Considerando o pacote 2283 um pacote polí- 
tico que nâo atende ás questões centrais de In- 
teresses dos trabalhadores e do povo brasilei- 
ro, a CUT se posiciona contra o pacote. 

A CUT chama todos os trabalhadores para 
uma ampla, livre e democrática discussão so- 
bre o significado e sobre o conjunto das con- 
seqüências deste pacote do governo, e está en- 
caminhando nacionalmente, as formas para a 
divulgação desta posição, como parte da or- 
ganização e luta dos trabalhadores. 

6.  CAMPANHA  NACIONAL 
DE  LUTAS 

(...) 
O eixo da Campanha Na- 

cional de Lutas será contra a 
poJítica econômica do governo 
e as medidas do pacote (confis- 
co e arrocho salarial, e a proi- 
bição dos trabalhadores lutarem 
contra as perdas salariais). 

Portanto,  tanto a pauta de 
reivindicações como o calendário 
da Campanha Nacional de Lutas 
foram redefinidos: 

DIREÇÃO 

7.  PAUTA  DE  REIVINDI- 
CAÇÕES DA CAMPA- 
NHA  NACIONAL  DE 
LUTAS 

a) Salário mínimo real (de a- 
cordo com o cálculo do 
DIEESE). 

b) Reposição das perdas sala- 
riais. 

c) Correção dos salários com 
base na inflação acumulada 
até 28 de fevereiro 

d) Escala móvel  com reajuste 
automático toda vez que a 
inflação atingir o índice de 
3%, 

e) Salário desemprego p/todos 
f) Estabilidade no emprego 
g) Redução da jornada de tra- 

balho para ^0 hs. semanais 
h) Reforma Agrária sob contro 

le dos trabalhadores 
i) congelamento dos preços e 

garantia do abastecimento 
j) Tabelamento dos juros 
I) Estatização do sistema fi- 

nanceiro sob controle dos 
trabalhadores 

m) Suspensão da remessa de  lu 
cros para o exterior 

n) Não pagamento da dívida 
externa 

o) Constituinte democrática e 
soberana com eleições di- 
retas em  1986 

p) Liberdade e autonomia sin- 
dical. 

NACIONAL DA CUT 

Brasília, 9 de março de 1936. 



trabalhadores 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DESPEJAM TRABALHADORES 

NP   10/3/86 
BRASÍLIA (AJB-NP) — Na úHima sexta-feira, a Oraíex 

— fabricante de produtos de limpeza — demitiu 100 funcio- 
nários, dentro de um esquema de reduçlo da produçSo cm 
funçio do pacote econômico. Ao todo, a empresa emprega 
1 mil e 200 trabalhadores. Denúncias feitas pelos próprios 
trabalhadores ao Sindicato dos Químicos de SIo Paulo in- 
dicam landa que também a Ciba Geigy dispensou os tra- 
balhadores temporários. Por sua vei. a Bayer está devol- 
vendo os pedidos da linha doméstica de produtos, já feitos 
pelos supermercados. 

Essas denúncias foram levadas pelos trabalhadores, na. 
ultima sexta-feira à noite, ao sindicato da categoria, se- 
gundo informou o diretor da entidade, Jorge Coelho. 

A CUT regional do ABC trouxe a Brasília a proposta de 
que se criem, em cada fábrica, comlss&es de fiscallzaçio 
formada pelos trabalhadores. O papel dessas cotnissSes 
seria nSo só de averiguar o cumprimento do tabelamento 
— e para isso. terSo de ler acesso á contabilidade das in- 
dústrias —, mas também de denunciar queda na qualida- 
de dos produtos e possível retenção de estoque. A proposta 
poderá ser endossada ao plano de acío da CUT a nível na- 
cional. 

- 40 mil químicos do ABC - 
botam pacotão na parede 

Os 40 mil químicos da re- 
gião do ABC foram convo- 
cadoe para participar da 
assembléia ontem, na sede 
do Sindicato, em Santo An- 
dré, para discutir as impli- 
cações políticas e econômi- 
cas do decreto 2.284. 

Segundo o presidente do 
Sindicato, o salário da cate- 
goria perdeu, com o paco- 
te, cerca de 13% e esta as- 
sembléia ía^ parte da deci- 
são da última reunião da 
CUT nacional, em Brasilia 
no fim de semana de levar 
a dk-ussáo do decreto às 
categorias profissionais 
através de cada sindicato. 
O pacote deverá ainda ser o 
tema de destaque na come- 
moração do l» de Maio, em 
cada assembléia regional. 

GREVE 

Na Inbra, industria quí- 
mica de Diadema, os fun- 
cionários entraram em 
greve. Eles concordaram 
em obedecer o decreto 
2.284 e cancelar a reivindi- 
cação de 30 por cento de au- 
mento salarial, mas garan- 

tem que não abrem mfio da 
jornada de 40 horas sema- 
nais, representatividade 
através da comissão de 
empregados, atendimento 
médico em periodo integral 
e estabilidade no emprego 
por seis meses. 

O presidente do Sindicato 
dos Químicos do Grande 
ABC, Agenor Narciso, ex- 
plica que a insistência no 
aumento real hoje — com 
as modificações instituídas 
pelo novo decreto — "pode- 
ria atrapalhar a mobiliza- 
ção pelas demais reivindi- 
cações". 

REDUÇÃO DA JORNADA 

Os químicos da Inbra 
pleiteiam a redução da jor- 
nada semanal de 48 para 40 
horas motivados pelo setor 
metalúrgicos da-empresa, 
onde já é praticada jornada 
de 40 horas. Quanto á solici- 
tação de plantão médico 
em período integral, o sin- 
dicato argumentou que os 
trabalhadores estáo em 
contato direto com produ- 
tos perigosos à saúde, com 
chumbo e benzeno. 
 NP   U/3/86 

OUTRAS  FÁBRICAS 
GREVE:    tS.P.) 

ACIL  -  Marceneiros 
ALIPERTf -  Metalúrgica 
OTIS  -  Metalúrgica 

 26/3/86  

pacotâo 
rreve na Honda contra  

as perdas nos salários   ESP 22/3/86 
Conforme frisou, a Moto Hoftda 

concedeu reajuste (por dissídio) no 
mês de fevereiro e, com a apUcaçôo 
dos cálculos para obter a média dos 
últimos seis meses, essa categoria te- 
ve uma perda de 2,6% pm relação ao 
salário de fevereiro. Quaritó ao» tra- 
balhadores que em fevereiro tiveram 
promoção ou aumento de mérito, a 
redução ou perda salarial alcançou 
9% mas Isto também estava previsto 
nq pacote. JusUílcou Nelson Azeve- 
do. Este Já comunicou a ocorrência 
ao ministro do Trabalho. Almlr Paz- 
zlanotto. â DRT. à Sulrama, ao go- 
verno do Estado, ao Comando Mili- 
tar da Amazônia e ao Serviço Nacio- 
nal de Informações. A DRT-AM Já 
esteve na fábrica, constatando -a pa- 
ralisação, e. segundo Nelson Azeve- 
do. deverá declarar a greve ilegal. 

AGÊNCIA ESTADO 
Os 1.500 trabalhadores da Moto 

Honda da Amazônia, em Manaus, 
cruzaram os braços no final da tarde 
de ontem e ajslm permanecem hoje, 
Inconformados com uma perda sala- 
rial que varia de 2,6 a 9% no mês de 
março em relação aos vencimentos 
de fevereiro, em decorrência da, apli- 
cação da correção embutida no paco- 
te econômico do governo. 

O asseisor da diretoria da em- 
presa. Nelson Azevedo, explicou que 
a Moto Honda llmltou-se a aplicar a 
lei. para que as medidas econômicas 
alcancem o resultado desejado, 
acentuando que "os trabalhadores é 
que n&o est&o aceitando estás me- 
didas". 

4.500 operários cruzam 
os braços na Pirelli NP  13/3/86 

Cerca de 4.500 trabalha- 
doras metalúrgicos e bor- 
racheiros da Pirelli, de 
Santo André, realizaram 
ontem uma paralisação de 
protesto das 6 às 10h30, pelo 
(ato d* empresa estar se 
recusando a cagar a ante- 
cipação salarial de 45%, a 
partir de 1*. de março. Es- 
ta antecipação, segundo 
Joio Avamileno, vice- 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo An- 
dré havia sido negociada e 
confirmada entre as par- 
tes. Com o decreto, a Pirel- 
li decidiu suspender o pa- 

gamento, concedendo ape- 
nas 25,49% na média sala- 
rial dos operários. 

Os trabalhadores, des- 
contentes, pediram ao sin- 
dicato que negociasse a 
questão, mas a Pirelli se 
recusou a dar qualquer coi- 
sa a mais. A questão foi le- 
vada para a assembléia 
dos trabalhadores realiza- 
da anteontem à note, com a 
participação de 300 operá- 
rica, que deliberaram pela 
paralisação de protesto. Os 
operários voltaram ao tra- 
balho ontem mesmo mas 
marcaram nova assem- 
bléia.  

BomBril demite 300 
e já ameaça parar  ESP 22/3/&6 

a linha de produção 
ABC 

AOÉNCIA ESTADO 

A Bombrll, maior empresa de ar- 
Ufros de limpeza do País. Instalada 
€ía 8âo Bernardo do Campo, demitiu 
ontem 300 de seus 3.600 operários e 
está sob ameaça de ser obrigada a 
interromper a prbduçfio, pois seus 

■clientes (supermercados e atacadis- 
tas) se recusam tC receber seus produ- 
tos, porque a Sunab tabelou os pre- 
los no varejo com cotações Inferiores 
»Oí valores praticados pela Indús- 
tria.. "Este mês nossas vendas serfio 
««ro. Os supermercados nfto querem 
.pagar o preço de fábrica e nós'nfto 
iodemos vender abaixo do custo In- 
(justrial. Estamos estocando, mas 
vai chegar, um momento em que nfto 
taremos mais onde estocar e se o.go- 
v«rnò nfto corrigir o erro vamos ter 
oè parar de produzir", dltee ontem 
:ão Estado e JT o empresário Francis- 
co Ramalho Alge Júnior, diretor da 
fipmbril e presidente do Sindicato 
«as Indústrias de Abras!vos do Esta- 
do dé Sfto Paulo: 

Depois de confirmar a demissão 
de 300 trabalhadores, o diretor da 
Bombrll informou que a reduçfto do 
quadro de funcionários Já havia sido 

decidida há meses. "O pacote econô- 
mico, com o congelamento Irreal de 
preços, apenas acelerou essa declsfto 
Há sete meses estávamos pressiona 
dos pela elevada inílâçfto e pelo con- 
trole dè preços exercido pelo CIP. 
Contratamos uma empresa de con- 
sultoria que fez uma minuciosa ava- 
llaçfto na nossa indústria, concluindo 
que precisávamos enxugar as despe- 
sas. Fizemos um£ consulta entre os 
trabalhadores e percebemos que cem 
deles Iriam mesmo pedir demlssfko. 
Outros cem estavam em período de 
experiência e simplesmente foram 
dispensados. Isso significa que ape- 
nas cem deles foram demitidos mes- 
mo, e aí Incluímos nfto sô operários, 
mas seis gereníes "eíquatroldlre- 
tores." •' •    " 

Ò diretor da- Bombrll acredita, 
contudo, que ie o:"govemo nfto rever 
seu eçro nfto resolveremos o proble- 
ma nem se demitirmos,a fábrica to- 
da. Queremos trabalhar, acredita- 
mos no Pais «. no paço to, mas náo 
podemos produzir e estocar Indefini- 
damente com um custo financeiro de 
2 5% ao mês. Está-se colocando em 
risco a empresa nacional e o próprio 
regime capltaUsta;', constatou Fran- 
cisco Ramalho.       ■■■    » 



trabalhadores sindicalismo 

Moderados vão 
à guerra 
Um nome riscado do vocabulário do 
trabalhador brasileiro há 22 anos esta- 
rá sendo reabilitado na noite deste 
domingo, 23, em Praia Grande, litoral 
de São Paulo, durante o 4» Congresso da 
Coordenação Nacional da Classe Traba- 
lhadora (Conclat). É a CGT, sigla his- 
tórica que já designou o Comando Geral 
dos Trabalhadores dos conturbados tem- 
pos do governo.João Goulart c agora 
passa a identificar a Central Geral dos 
Trabalhadores - nova denominação a 
que se submetem os 1.243 sindicatos, as 
126 federações estaduais, as 15 federa- 
ções nacionais e as 5 confederações de 
trabalhadores representados pela Con- 
clat desde novembro de 1983. "Não se 
trata apenas de uma mudança de nome. 
Estamos pensando alto", diz Joaquim 
dos Santos Andrade, o "Joaquinzáo", lí- 
der máximo da Conclat e candidato na- 
tural á presidência da central, referindo- 
se ao sonho de a CGT dispor de assesso- 
ria técnica cm tempo integral, estrutura 
administrativa, computadores, gráfica, 
frota de veículos, dinheiro e mais agili- 
dade para atuar no movimento sindical. 

Apesar da aura de combatividade su- 
gerida pela nova sigla, os próprios patro- 
nos da nova entidade admitem que o 
grande desafio da CGT é o de superar o 
imobilismo da Conclat nos últimos anos, 
principalmente quando seu desempenho 
c comparado ao da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), organismo criado 
por sindicalistas do PT em agosto de 
1984. A denúncia do imobilismo e da au- 
sência da Conclat nas fábricas e no 
campo foi, aliás, o prato de resistência 
do discurso levado a Praia Grande por 
José Francisco da Silva, presidente da 
poderosa Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura (Contag). 
"A CGT não terá o meu apoio se signifi- 
car apenas uma alteração do nome da 
Conclat", avisou José Francisco quinta- 
feira passada, fazendo questão de deixar 
claro que não era "inimigo da CUT" e que, 
apesar de patrocinar a criação da CGT, 
pretende participar do congresso da CUT, 
marcado para agosto próximo. 

Se a postura do presidente da Contag 
sugere à CGT cuidados especiais com 
um aliado que já foi incondicional, as 
possibilidades de sérias turbulências no 
segmento ideológico da nova central 
parecem remotas: os sindicalistas do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), há 
quase dois anos sonegando á Conclat sua 
plena capacidade de atuação política 
em nome de uma inexeqüívcl proposta 
de unificação da entidade com a CUT. 
resolveram concentrar todo o seu es- 
forço no fortalecimento da CGT, como 
já o fazem o PC do B e o MR-8. A defi- 
nição dos comunistas se deu há poucas 
semanas e não foi indolor: expressivos 
quadros sindicais do partido vinham de- 
fendendo não a unificação, mas a filia- 
ção pura e simples à CUT. A tese do sin- 
dicalismo articulado com a frente demo- 
crática, defendida pelo comitê central do 

PCB, acabou prevalecendo sobre as ra- 
zões de ordem sindical apresentadas nas 
conferências estaduais. "O sindicalismo 
de massas venceu o sindicalismo van- 
guardista", resumiu um dirigente do 
PCB, ao anunciar que o partido cami- 
nharia em bloco para a CGT, sem defec- 
ções ou novos flertes com os petistas da 
CUT. 

Até a decretação do pacote econô- 
mico, a CUT, além de consolidar sua 

força no ABC pau- 
lista e nas categorias 
da área de serviços 
(bancários,    profes- 
sores e profissionais 
de saúde) em todo o 
pais,   vinha   anun- 
ciando   incursões 
bem-sucedidas   em 
redutos    sindicais 
tradicionalmente li- 
gados  à Conclat. 
Mas seus dirigentes 
não revelam o nú- 
mero atual de filia- 
dos, com a desculpa 
de que continua vi- 
gente  uma   legisla- 
ção autoritária, pre- 
vendo punições e 

intervenções nos sindicatos pela simples 
filiação destes a centrais sindicais. Pa- 
rece excesso de zelo, pois a legislação 
também proíbe greve nos chamados ser- 
viços essenciais, como bancos, c nem por 
isso a CUT deixa de promovê-las. O último 
levantamento, revelado com poucos deta- 
lhes, é de agosto de 1984:937 entidades, en- 
tre sindicatos e associações profissionais. 

O eletricitário Antônio RogérioMa- 
gri, outro virtual candidato à presidência 
da CGT, aposta que "o pacote do cru- 
aado vai esvaziar a CUT", referindo-se ao 
fato de a entidade confinar seus aplausos 
ao congelamento de preços. Nos outros 
aspectos do pacote, a distância entre o 
que a CUT quer e o que o governo con- 
cede parece intransponível. A CUT de- 
fende escala móvel de salários mensal (e 
não quando a inflação atingir 20%); a in- 
corporação também mensal da inflação 
(c não na data-base de cada categoria); a 
estabilidade de emprego; e a reformula- 
ção comoleta do seeuro-desemorcKO. A 
CGT, de acordo com a proposta de 
Joaquinzáo,   adotará   uma  postura de 
apoio crítico ao pacote, defendendo uma 
escala móvel de salários em 5%; amplia- 
ção do seguro-desemprego; 100% de in- 
corporação da inflação na data-base (e 
não 60%, como decidiu o governo); e 
criação de mecanismos para atender às 
categorias atingidas com reajustes meno- 
res. "Nossa proposta não c a de ficar ati- 
rando pau no governo nem a de fazer 
greve contra o que o povo aceita e 
apoia", resume Joaquinzáo. 

As diferenças entre CGT e CUT não se 
restringem ao pacote econômico. Há uma 
discordância radical entre as duas centrais 
no que se refere à aprovação ou não da 

ISTO É    26/3/86 

Convenção 87 da Organização Internacio- 
nal do Trabalho (OIT). A CGT a rejeita 
porque entende que, juntamente com o 
principio da livre organização sindical c do 
desatrelamento total do Ministério do Tra- 
balho, a Convenção 87 ensejaria o fim da 
unicidade sindical e o desmantelamento do 
sindicalismo brasileiro, na medida em que 
acaba com o sindicato único. A CUT de- 
fende a Convenção 87 como forma de aca- 
bar com os chamados "sindicatos de ca- 
rimbo" (entidades não-combativas e limita- 
das ao assistencialismo). A CUT também 
defende a extinção da contribuição sindical 
(desconto compulsório de salário adminis- 
trado oelo Ministério do Trabalho), dei- 
xando para os trabalhadores a decisão so- 
berana, em assembléia, sobre o tipo e o va- 
lor da contribuição, com livre^administra- 
ção dos recursos e sem a ingerência do Es- 
tado ou das federações e confederações 
por ele mantidas. 

Mais conservadora, a CGT auer a con- 
tribuição sindical, com reformulação com- 
pleta do sistema de repasse e administração 
dos recursos. "De 60 a 70% dos sindicatos 
seriam fechados, principalmente os mais 
fracos, se acabasse a contribuição sindical", 
justifica Joaquinzáo. O sccrctário-geraJ da 
CUT, Paulo Renato Paim, discorda; "O go- 
verno rão pode arrancar dinheiro á força 
do trabalhador e enfiar no bolso do pe- 
lego", disse ele, referindo-se aos sindicatos, 
federações e confederações que compõem 
o segmento anticomunista da CGT c que 
não abrem mão dos repasses da contribui- 
ção sindical. 

Mesmo condenando "o comportamento 
infantil e pueril dessa meninada intelectua- 
lizada de origem burguesa que está na 
CUT", Joaquinzáo vislumbra bandeiras de 
luta comuns para as duas centrais. O currí- 
culo de sopapos, acusações e vaias trocadas 
pelas duas centrais nos últimos tempos re- 
comenda uma análise cautelosa da previ- 
são de Joaquinzáo. Teoricamente, porém. 
CUT c CGT. com seus "xiitas" c "pele- 
gos", têm adversários potenciais comuns 
que não são poucos: de acordo com ciados 
de 1984 do Ministério do Trabalho, hd qua- 
tro confederações, cerca de quarenta fede- 
rações e mais de 2 mil sindicaios de traba- 
lhadores à direita das duas centrais, imersos c 
invBiveis na teia do corporativismo. Isto tudo 
num país onde, em 1979, apenas 33% da 
Dooulacâo ativa era sindicalizada ^ 
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mm 
NO JORNAL 

CLAT DÁ FORÇA PARA CGT 

No Congresso de fundação da 
CGT (ex-Conclat), dias 21, 22 
e 23 de março,  na Praia Gran 
de.  Baixada Santista, o vice- 
presidente da Confederação 
Mundial do Trabalho-CMT e se 
cretário-geral adjunto da Cen- 
tral  Latino Americana dos 
Trabalhadores - CLAT,  Eduar- 
do Garcia Moure,  se colocou 
favorável a uma moratória dos 
países  latino-americanos endi- 
vidados.  No mesmo pronuncia- 
mento a  CGT foi convidada a 
realizar de forma unitária, plu 
ralista e democrática uma 
grande conferência  Unitária 
Latino-Americana de trabalha- 
dores para enfrentar em con- 
junto os problemas da dívida, 
crise econômica e democracia. 

SINDICATOS CUTISTAS 

Depois de 3 escrutínios foi 
eleita nova diretoria do Sindi- 
cato dos Artistas e Técnicos 
do Estado de S.  Paulo.  A di- 
retoria anterior havia se de- 
mitido coletivamente, deses- 
truturando a entidade. 

A  Chapa 2 dos bancários de 
Bauru e  Região venceu os pe 
legos  por  902 a  462  votos.   _ 

*      *      *      « 

A  Chapa  3 dos bancários da 
Baixada Fluminense venceu 
as eleições  totalizando 720 
contra 470 votos das outras 
duas somadas. 

A  Chpa  2 dos químicos e íar 
macêuticos de S.  José dos   ~ 
Campos e Jacareí venceram 
as eleições derrubando  mais 
um pelego. 

SINDICATO SAI NA  MARRA 

Fundado o sindicato dos Traba 
lhadores Rurais de Quiteriano^ 
polis,  Ceará,  constituiu-se uma 
diretoria provisória contra a 
vontade de pelegos e fazendei 
ros. ~ 

sindicalismo 

ENTIDADES PRESENTES NO II CONCLAT 

ENTIDADES PRESENTES DELEGADOS BASE DIRETORIA 

Confederações 6 

0,*0% 

21 

.0,38% 

0 

0 

21 

0,73% 

Federações 95 

6,26% 

460 

8,29% 

151 

5,69% 

309 

10,68% 

Sindicatos 12*7 

82,20% 

4386 

79,08% 

2139 

80,60% 

2247 

77,70% 

Associações 
pré-sindicais 

58 

3,82% 

192 

3,46% 

89 

3,35% 

103 

3,56% 

Associações de 
funcionários 
.públicos 

60 

3,96% 

293 

5,28% 

186 

7,01% 

107 

3,70% 

Associações 
civis 

20 

1,32% 

100 

1,80% 

67 

2,52% 

33 

1,14% 

Associações de 
aposentados 

30 

1,98% 

91 

1,64% 

20 

0,75% 

71 

2,46% 

Outras 1 3 2 1 

TOTAIS 1517 5546 2654 2892 

h 
QUADRO GERAL DAS GRANDES 

CATEGORIAS DE TRABALHADORES 

ENTIDADES PRESENTES .DELEGADOS BASE 
r- 

DIRETORIA 

Operários 692 
45,62% 

2642 
47,64% 

1171 
44,12% 

1471 
50,86% 

Rurais 358 
23,60% 

764 
13,78% 

335 
12,62% 

429 
14,83% 

Serviços 282 
18,59% 

1280 
23,08% 

649 
24,45% 

631 
21,82% 

Camadas méc ias            99 
6,53% 

492 
8,87% 

290 
10,93% 

202 
6,98% 

Funcionalismo 86 
5,67% 

368 
6,64% 

209 
7,87% 

159 
5,50% 

TOTAIS 1517 5546 2654 2892 
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CGT está de volta, 
E já apoia o pacote. 

3T 2if/3/86 

Joaquim dos Santos Andrade 
foi eleito presidente da Central Ge- 
ral de Trabalhadores (COT), criada 
ontem, durante o encerramento do 
II Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (II Conclat), realiza- 
do no Município de Praia Grande. 

No Sindicato das Industrias 
Têxteis, cinco mil trabalhadores, 
deixando de lado as divergências 
em tomo de nomes, se uniram a 
favor da criaçfto da CGT, em soleni- 
dade a que esteve presente o minis- 
tro do Trabalho, Almlr Pazzlanotto. 

Pela manh&, após mais de qua- 
tro horas de discussão, venceu a 
tese da declaraç&o de moratória da 
divida externa. O Plano de Estabili- 
zação da Economia do governo 
também foi aprovado pela maioria 
do plenário, porém com restrições, 
entre as quais a do congelamento 
de salários. 

O pacote foi bastante discutido 
por uma série de oradores que subi- 
ram à tribuna para se pronunciar 
contra a fórmula de cálculo dos sa- 
lários, estabelecida pela média dos 
ültlmos seis meses. Para grande 
parte do plenário, o cálculo trouxe 
sérios prejuízos à classe trabalha- 
dora, que vaiou alguns oradores, 
denomlnando-os de "brlzolistas" 
mas concordou com sua tese de que 
a maior parte dos preços das mer- 
cadorias foi congelada "no pico", 
enquanto os salários estabeleceram 
a média dos seis meses. 

A reforma agrária e a política 
agrícola também mereceram desta- 
que no II Conclat, que referendou 
todas as proposições aprovadas no 
4' Congresso da Confederação Na- 
cional dos .Trabalhadores na Agri- 
cultura. 

Durante mais de dois dias, as 
lideranças sindicais de todo o Pais 
estiveram reunidas para a escolha 
de uma chapa de consenso para a 
presidência da Central Geral de 
Trabalhadores. Pouco antes de ter 
seu nome aclamado pelos trabalha- 
dores, o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sâo Paulo, 
Joaquim dos Santos Andrade, o 
Joaqulnzáo, afirmava que ficou 
duas noites sem dormir, a fim de 
escolher uma chapa de unidade, o 
oue só se conseeuiu no final da tar- 
de de ontem, depois de multa con- 
trovérsia. 

Pela manha, durante a plenária 
para aprovaçáo das teses do II Con- 
clat, as discussões (oram Interrom- 
pidas em vários momentos, com pa- 
lavras de ordem, « favor de Joa- 
quinzfto e de José Francisco, da 
Confederação Nacional dos Traba- 
lhadores na Agricultura, para pres- 
dlr a CGT. Enquanto trabalhadores 
rurais gritavam "CGT é unláo, José 
Francisco é soluçfto", os metalúrgi- 
cos de SSo Paulo respondiam "Pra 
vice-presidente, José Francisco é 
excelente". E a divergência prolon- 

gou-se por toda a tarde, interrompi- 
da apenas pela mobilização em tor- 
no da suspensáo do pagamento da 
dívida externa, que tomou conta do 
plenário. Mas no final da tarde, du- 
rante a solenidade de encerramen- 
to do congresso, com a presença do 
ministro Pazzlanotto, os ânimos ]á 
n&o estavam táo alterados: numa 
união, antes táo pouco vista, os tra- 
balhadores, cantando o Hino Na- 
cional, aclamaram a chapa única, 
em especial a criaç&o da CGT. 

Pazzlanotto disse que ficou 
multo satisfeito com a conclusão 
deste II Conclat, e que os dias e 
horas dispensados para a composi- 
ção de uma chapa de consenso já 
demonstravam o alto grau de ma- 
turidade da classe trabalhadora. 
No final dos trabalhos, após várias 
alterações de cargos, a direção da 
CGT ficou assim composta: Joa- 
quim dos Santos Andrade, do Sin- 
dicato dos Metalúrgicos de Sâo 
Paulo, presidente; José Francisco 
da Silva, da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agriculturai 
1* vice-presidente. Antônio RogéilÕ 
Magri, presidente do Sindicato dos 
Eletrícltários de São Paulo, aponta- 
do no Início do congresso como um 
dos prováveis candidatos ã presi- 
dência da CGT, ficou mesmo com a 
Secretaria das Relações Intemaci j< 
náls. Os demais cargos ücaram a* 
sim distribuídos: na 2* vlce-presl-. 
déncia, José Callxto, da Confedera- 
ção Nacional dos Trabalhado!^ 
nas Indústrias; na 3', Ricardo Bat< 
bin, presidente do Sindicato,da 
Construção Civil de Porto Alegrí; 
na 4* vlpe-presldêncla, Alceu Poii4: 
carrero, presidente da Contcop. Co- 
mo secretário-geral ficou WaldlrVT 
cante, presidente do Sindicato doa 
Metalúrgicos do Rio de Janeiro. As 
Secretarias foram assim dlstribui- 
das: Sérgio Barroso, na 1*, preslderv 
te do Sindicato dos Médicos de Ala- 
goas, e presidente da Federação 
Nacional dos Médicos; 2* secretário, 
Roberto Guerra, presidente do Sin- 
dicato dos Trabalhadores das In- 
dústrias de Purificação de Água, O 
l' tesoureiro é Lourenço Prado, di- 
retor da Contec, e o 2* é Arnaldo 
Gonçalves, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Cubatão, presc 
tiglado ã última hora pelas lideran- 
ças sindicais. As vlce-presldéncias 
regionais ficaram assim: Norte, 
Braga, do Sindicato dos Engenhei- 
ros Agrônomos do Amazonas; pelo 
Nordeste, Renlldo Souza, dos Meta- 
lúrgicos da Bahia; Centro-Oeste", 
José Neves, do Sindicato dos Cor 
merciários de Brasília; pelo Sudes- 
te, José Teodoro, do Sindicato dos 
Rodoviários de Minas Gerais; e pe- 
lo Sul, Matias Alencar, da Federa-; 
ção dos Trabalhadores na Indústria 
do Estado do Paraná. 

À mulher, que teve participa- 
ção ativa neste II Ccnclat, coube 
um cargo no Conselho Fiscal, atra- 
vés da eleição de Gonçala Cruvinel. 
da Coordenadoria Nacional da Mu- 
lher Trabalhadora. 

Questão internacional 
foi tema de divergência 

Do «nvlodo ««pAciaí a Praia Orando 

A questão internacional foi pano de 
fundo das grandes divergências que 
marcaram as articulações da chapa 
única para  a  direção  nacional  da 

. vx>   CGT.   Desde   o   inicio   do   segundo 
5^   congresso da Conclat, na manhã da 
«^   última   sexta-feira,   até  às   15h   de 
^   ontem, os comunistas do PCB tenta- 
0,1    ram excluir de posições importantes 
0,    na chapa o presidente do Sindicato 
^    dos   EletricitArios   de   Sáo   Paulo, 
**•    Antônio Rogério Magri, 44. denunci- 

ando que ele colocaria a  CGT na 
órbita do sindicalismo dos Estados 
Unidos,   por  suas  ligações   com   a 
centrW norte-americana AFL-CIO. 

Magri, inicialmente candidato à 
presidência da CGT, em oposição a 
Joaquim dos Santos Andrade, passou 
a pleitear, em seguida, a secretaria 
geral e depois admitiu permanecer 
na secretaria de relações internacio- 
nais. 0 PCB e José Francisco 
resistiram . também a, esta última 
pretensão de Magri e defenderam 
para ocupar o cargo o nome do 
presidente do Sindicato dos Metalúr- 
gicos de Santos. Arnaldo dos Santos 
Gonçalves, tradicional militante do 
partido e reeleito no último sábado 
para mais um mandato à frente da 
entidade sindical. 

Com o apoio do Partido Comunista 
do Brasil (PC do B), do Movimento 
Revolucionário Oito de Outubro 
(MR-8) e sindicalistas Independentes 
que argumentavam principalmente 
em defesa da unidade, Magri resistiu 
as investidas do PCB. Também 
discordou de uma proposta alternati- 
va que previa a escolha •' de dois 
secretários de relações Internacio- 
nais, um para o Ocidente (Magri) e 
outro para os países do leste europeu 
(Arnaldo). 

O presidente do Sindicato doe 
Trabalhadores na Construção Civil 
de Porto Alegre, Ricardo BaJdino, S5, 
apoiado pelo MR-8, também teve sua 
participação na chapa questionada 
pelo PCB. Juntamente com Magri, 
ele ameaçou "ir embora" deixando 
de participar da CGT. o que consoli- 
daria o "racha" temido por todos. Ao 
final, enquanto o plenário já bastante 
impaciente aguardava os resultados 
das articulações, prevaleceram os 
apelos dramáticos feitos por todos os 
interessados na unidade. O PCB 
abriu mão da secretaria de relações 
internacionais, confirmada para Ma- 
gri, enquanto Ricardo Baldíno, inici- 
almente indicado para uma das 
tesourarias, ficou com a terceira 
vice-presidência. Todas as correntes 
polltico-partidárias-e os interesses 
regionais em togo acabaram con- 
templados na chapa levada a plená- 
rio as 16h51 e aclamada pelos 5.544 
delegados presentes, que em seguida 
cantaram o hino nacional. 

Pmxlanotto 
O ministro do Trabalho, Almlr 

Pazzlanotto disse ontem na Praia 
Grande, ao discursar no encerramen- 
to do 2' Congresso da Conclat, que 
resultou na criação da CGT, que "o 
governo hoje se sustenta com a força 
da classe trabalhadora e exige a sua 
participação na realização da verda- 
deira revolução política e econômica 



trabalhadores sindicalismo 

que a nova República deseja introdu- 
zir neste pala". 

"Se houver uma liderança nacional 
unitária e representativa, isso facili- 
tará os futuros entendimentos nacio- 
nais" disse o ministro a propósito da 
criação da Central Geral dos .Traba- 
lhadores. Todavia ele negou que sua 
presença significasse o reconheci- 
mento da nova organização pelo 
governo, "até porque, 'náo será pedi- 
do nenhum reconhecimento". 

Pazzianotto chegou por volta das 
14h30 k Colônia de Férias do Sindica- 
to dos Têxteis de Sío Paulo, local da 
»essáo   plenária   de   encerramento. 

Fiscais da produção ISTO É   19/3/86 

Sindicalistas 
criam a Central 

FSP 2^/3/86 

Ainda sob o im- 
pacto do plano de 
estabilização mone- 
tária baixado pelo 
governo, as lideran- 
ças sindicais da 
dassc trabalhadora, 
inicialmente perple- 
xas ante a adesão 

popular às medidas de choque anuncia- 
das pelo presidente José Samey, pas- 
saram, na última semana, a redefinir seus 
objetivos imediatos. Ao reunirem-se com 
os dingentes da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP), dias '10 
e 13 passados, os representantes dos 650 
mil metalúrgicos paulistas, que têm dissí- 
dio coletivo marcado para 1» de abril, des- 
locaram a ênfase dos aumentos salariais 
para outros itens da agenda de reivindi- 
cações - como a estabilidade no emprego 
e a redução da jornada de trabalho. 

Há, porém, ini- 
ciativas mais ousa- 
das. Estribados na 
tese do congela- 
mento dos preços, 
que apoiam, os 3 mil 
operários da Ford 
Brasil, no bairro 
do Ipiranga, cm São 
Paulo, desejam 
agora fiscalizar as 
planilhas de custos 
de produção, bem 
como a contabili- 
dade da empresa. 
"Nossa contribui- 
ção para o controle 
dos preços", anun- 
cia Lúcio Belentani, 

Do «nviodo e-ip^clol o Prola Grond* 

Após três dias de tensas articula- 
ções que acabaram assegurando a 
formação de uma chapa de consenso 
para tua dlreçio nacional, a Central 
Geral dos Trabalhadores (CGT) foi 
criada As I6h5l de ontem, DO municí- 
pio de Praia Grande (a 70 km de Sio 
Paulo, litoral sul do Estado) para 
suceder a Coordenaçío Nacional das 
Classes Trabalhadoras (Conclat), 
alinhando correntes do movimento 
sindical brasileiro identificadas com 
o PMDB, PCB, PC do B, MR-8, além 
das independentes. O ministro do 
Trabalho, Almir Pazzianotto, 4í, tes- 
temunhou o surgimento da CGT e 
manifestou apoio i organizaçáo dos 
trabalhadores. 

Antes, os 5.546 delegados presentes 
Já haviam aprovado várias resolu- 
ções entre as quais a suspensio do 
pagamento da divida externa, defen- 
dida pelo Partido Comunista do 
Brasil (PC do B) numa renhida 
disputa em plenário com o MR-8, 
cujos militantes se posidonaram pela 
moratória, O plano de estabilização ■ 
econômica foi apoiado, mas com 
restrições aos aspectos saUriaia, 
enquanto na área sindica.' a CGT 
manteve a posiçío da C-vw-iüt, con- 
trária á raüficaçáo da Ò^JVCçíO 87 
da Organizaçáo Internacional do 
Trabalho (OIT), que prevê a liberda- 
de sindical com pluralismo. A CGT 
defende a unidade sindical. 

/> Central Geral dos Trabalhadores 
é p^sidida por Joaquim dos Santos 
Andrade, 59, do Sindicato dos Meta- 
lúrgicas de Slo Paulo, enquanto a 
primeira vice-presidência é exercida 
pelo sindicalista José Francisco da 
Silva, presidente da Conféderaçáo 
Nacional dos Trabalhadores na Agri- 
cultura (Contag). Apoiado pelo Par- 
tido Comunista Brasileira (PCB), 
José Francisco era apontado pelos 
militantes da agremiaçáo como um 
dos principais fatores de viabilizaçio 
da CGT por liderar a importante e 
estratégica entidade que aglutina os 
trabalhadores do campo, num mo- 
mento em que a efetiva implantaçio 
da reforma agrária figura entre as 
prioridades do movimento sindical. 

O segundo congresso da Conclat 
leve a participaçáo de 5.546 delega- 
dos que representaram 1.517 entida- 
des: 1.347 sindicatos, 9S federações, 
seis confederações, 58 associações 
pré-slndlcais, sessenta associações 
de funcionários públicos, vinte asso- 
ciações civis e trinta associações de 
aposentados. Segundo os organizado- 
res dó evento, foram 274 entidades e 
M8 delegados a mais em relaçio ao 
primeiro congresso da Conclat reali- 
zado em novembro de 1963 também 
na Praia Grande. 

Mais de vinte organizações sindi- 
cais internacionais, incluindo as três 
centrais mundiais (CIOSL, CMT e 
FSM) enviaram observadores ao 
congresso da Condat/CTG. 

presidente da Co- 
missão de Fábrica, 
órgão dos trabalha- 
dores da Ford, "começará por ai, 
quando a firma expuser seus livros, seus 
cálculos, enfim, tudo que ela hoje oculia 
para não revelar seus lucros reais". Ra- 
ciocínio semelhante e elaborado por 
José Luiz Gonçalves, presidente do Sin- 
dicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos, a 95 quilômetros de São Paulo. 
"Se não houver este controle", alerta, 
"as empresas vão inventar artifí- 
cios, como novos designs de produtos, 
para elevar seus preços". Além disso, 
ao tentarem descobrir "os segredos 
das empresas", como diz Gonçalves, 
os trabalhadores almejam, particular- 
mente, fiscalizar os seus cálculos de 
índices de produtividade. Tais índices, 
com efeito, são a única alternativa que 
resta para a negociação de aumentos 
de salários, já que a escala móvel de 
reajustes, articulada oom a inflação, 
apenas visa repor o poder aquisitivo 
dos trabalhadores. 

Tais hipóteses, contudo, são classifi- 
cadas como "absurdas" pelo empre- 
sário Roberto Delia Manna. coorde- 
nador do Grupo 14, que congrega as 
companhias metalúrgicas agregadas à 
FIESP. "As empresas", esclarece, "ja 
estão sujeitas à fiscalização do go- 
verno". Outra, porem, é a postura de 
Paulo Francini, também dirigente da 
FIESP e proprietário da Coldex Frigor 
S.A., fábrica de aparelhos de refrigera- 
ção, onde os trabalhadores já tém 
acesso aos balancetes mensais da em- 
presa. Detalhe: por incentivo de Fran- 
cini, cerca de 300 dos 650 empregados 
tornar?m-se, no ano passado, acio- 
nistas da Coldex Frigor. A 

Resistência minada 
SENHOR   11/3/86 

Nelson Letaif 

Muira   coisa 
mudou no sindi- 
calismo brasileiro 
desde a edição do 
programa de es- 
tabilização    da 
economia, mas os 

dirigentes  sindicais,  a julgar pela 
sua   reação   inicial,   custaram  um 
pouco a perceber a nova realidade. 
Na pressa de marcar posição, ainda 
na sexta-feira, 28, o presidente na- 
cional   da   CUT,  Jair   Menegueli, 
condenou globalmente as medidas 
que acabavam de ser anunciadas, 
poupando apenas o congelamento 
aos preços, e previu uma greve ge- 
ral iminente,  sob os aplausos da 
Conclat.   No   dia   seguinte,   em 
Brasília, um grupo de lideres dos 
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funcionários do  Banco do Brasil 
proclamava a decisão de paralisar 
as atividades da instituição em todo 
o Pais a partir do próximo dia 13. 

Ao íim de uma semana, pouco 
restava desse quadro de inconfor- 
mismo.  A convocação de cúpula 
para que os funcionários do Banco 
do Brasil entrassem em greve não 
encontrara   ressonância   junto' à 
base, o que levou um dirigente sin- 
dical paulista a comentar, na terça- 
ieira, 4, que essa era uma hipótese 
de trabalno com a qual já não se 
devia   contar.   Enquanto   isso,   as 
duas principais centrais de trabalha- 
dores  pediam  tempo para  tomar 
uma posição oficial em relação ao 
programa,   embora   mantivessem, 
num tom mais brando, suas críticas 
ás mudanças na política salarial. A 
Condat aceitou discutir suas dife- 
renças   com   o   governo   è   antes 
mesmo de comparecer a um encon- 
tro com o ministro AJmir Pazzia- 
notto, na quinta-ieira, 6, escanca- 
rou suas intenções. "O pacote tem 
9796 de acertos e os outros três nós 
vamos  tentar consertar",  afirmou 
Joaquim  dos  Santos  Andrade,  o 
Joaquiniào, presidente da entidade. 

Na   CUT,   os   canais   para   o 
diálogo permaneceram obstruídos, 
mas a palavra de  ordem da greve 
geral cedeu lugar a uma indisfarçá- 
vel sensação de segurança de seus 
dirigentes sobre que caminhos to- 
mar.   "Não   podemos   permitir  o 
confisco salarial, da mesma forma 
que não devemos abandonar nossa 
mobilização no sentido de conquis- 
tar reivindicações como a trimestra- 
lidade",   dizia Jair   Menegueli   na 
quinta-feira, 6. 

Entre a certeza inicial e a hesita- 
ção do momento seguinte, a ampla 
adesão popular ao programa de es- 
tabilização da economia funcionou 
como uma espécie de divisor de 
águas. O alarido das brigadas vo- 
luntárias a fiscalizar os inimigos do 
povo não apenas fez o coro dos in- 
satisfeitos parecer deslocado como 
também criou um clima adverso ao 
uso de medidas mais drásticas de 
pressão por parte dos trabalhado- 
res. Até recentemente o País estava 
acostumado a ver governos desacre- 
ditados tomando decisões que me- 
reciam o repúdio unânime da so- 
ciedade, cuja solidariedade para 
com o movimento operário era 
quase incondicional. Desta vez, po- 
rém, foram as lideranças sindicais 
que ficaram isoladas e não houve 
como levar adiante a bandeira da 
greve geral, até pelas dificuldades 
em mobilizar as bases, já que o pa- 
cote contemplava, embora parcial- 
mente, velhas aspirações dos traba- 
lhadores, como o congelamento de 

preços, o seguro-desemprego e a 
adoção da escala móvel. 

V^ eixo das críticas ao programa 
está centrado na decisão do go- 
verno de reajustar os salários pela 
média dos seus valores reais nos úl- 
timos seis meses, e não mais pelo 
pico como se fazia. Com isso, argu- 
mentam os dirigentes sindicais, ha- 
verá queda em seu poder aquisitivo, 
que se aproximará dos 30% para al- 
gumas categorias. Os bancários, 
por exemplo, cuja data-base é 
março, teriam seus salários corrigi- 
dos agora de acordo com a variação 
do IPCA no último semestre, calcu- 
lado em cerca de 10596, se ainda vi- 
gorasse o método antigo. Peio an- 
tigo, o aumento será da ordem de 
6296. 

No extremo oposto estão os me 
t^lúrgicos do ABC paulista. To- 
mando por base um operário que, 
em setembro passado, ganhava Cr$ 
1 milhão, seu salário em março pas- 
saria para CzS 2.210, cerca de Cz$ 
330 a mais do que estaria rece- 
bendo se ainda vigorasse a sistemá- 
tica anterior. 

Essa é uma das aberrações que os 
dirigentes sindicais atribuem ao 
programa de estabilização da eco- 
nomia: ter paralisado as diversas 
categorias em posições relativas tão 
desiguais. Eles também entendem 
que as medidas interromperam um 
processo de conquistas salariais que 
compensara apenas parcialmente as 
perdas acumuladas durante longos 
anos de arrocho, armadilha quf 
julgam estar embutida na nova sis- 
temática de reajustes. Não bastasse 
o abandono do cálculo pelo pico, 
encontram outro motivo de des- 
confiança no fato da inflação de lé- 
vereiro   ter  sido  desprezada   para 

efeito de extração da média salarial. 
O terreno é tão movediço que, 

sobre ele, o Dieese procura se movi- 
mentar com muita cautela. O eco- 
nomista Walter Barelli, diretor da 
entidade, admite que por trás desse 
e de outros pontos de atrito conti- 
dos no pacote há uma contradição 
política entre duas visões distintas: a 
sindical e a econômica. Pelo enfo- 
que sindical é natural que o valor 
real dos salários seja considerado a 
partir do momento em que passa a 
vender a sua força de trabalho, c 
não da data do pagamento. Se- 
gundo o enfoque econômico, o em- 
pregado nunca recebe antes de ven- 
cer o período trabalhado e, por- 
tanto, nào há por que lálar em 
perda de poder aquisitivo que ele 
nunca possuiu. 

Ao analisar a questão da fixação 
dos salários pela média ou pelo 
pico, o Dieese surpreendentemente 
privilegia a ótica econômica. Na 
cartilha que elaborou sobre o pa- 
cote, a entidade considera que "o 
ponto central do decreto é resgatar 
a idéia do salário real, em cono-apo- 
sição ao salário nominal, o qual 
tem um grande componente ilu- 
sório numa situação de altas taxas 
infiacionárias . . . Mesmo os au- 
mentos reais obtidos nos acordos 
coletivos eram engolidos pela infla- 
ção galopante". Mas o Dieese con- 
diciona o sucesso dessa política ao 
êxito do controle de preços. Se- 
gundo Barelli, se a inflação mensal 
superar 2,696, os efeitos do abono 
de 896 estarão comprometidos. Ele 
recomenda ainda que o gatilho da 
escala móvel seja acionado quando 
a inflação atingir no máximo 1796, 
mas não vê qualquer problema em 
que esse patamar seja rebaixado 
para um mínimo de 596. 

A reação sindical 
EXAME 7/3/86 

As lideranças dos trabalhadores 
apoiam o congelamento de preços, mas criticam 
a política de choque para os salários 

"FOMOS TRAlDOS" — Restabelecer a con- 
fiança c convencer as lideranças a aceitar 
o "pacote" não será tarefa fácil. "Te- 
mos a sensação de que fomos traídos", 
dispara Jair Meneguelli, presidente da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
"O governo mentiu todo o tempo quando 
dizia que iria formar uma comissão tri- 
partíte, conosco e com os empresários, 
para escudar mudanças da política econô- 

"Governo fez jogo de cena?' 

mica", desabafa Meneguelli. "O gover- 
no fez jogo de cena, enquanto preparava 

tudo na surdina", reforça Olívio Dutra, 
outro dirigente da CUT. A reação de An- 
tônio Rogério Magri, um dos principais 
dirigentes da Coordenação Nacional das 
Classes Trabalhadoras (Conclat), arqui-ri- 
val da CUT, não é menos dura c ressentida. 
"O govemo rompeu relações com o mo- 
vimento sindical", garante Magri. "No 
combate à inflação, quer transferir a con- 
ta para nós." Para ele, de nada adiantam 
gestos como o de Pazzianotto. "Sc o go- 
verno quisesse sugestões, que nos cha- 
masse antes do pacote", observa. 



trabalhadores 
Mesmo dirigentes considerados mais 

moderados,   como   Argeu   Egydio  dos 
Santos, presidente da Federação dos Me- 
talúrgicos de São Paulo há 22 anos, fa- 
zem restrições à forma como foi baixado 
o pacote, "unilateralmente e através de 
decreto-lei". Segundo Argeu, os traba- 
lhadores deveriam apoiar o pacote "ape- 
nas no que se refere ao congelamento dos 
preços". E justifica: "Não podemos ser 
avalistas de medidas que impõem perdas 
à   classe   operária".   Argeu   mostra-se, 
contudo, disposto a procurar os ministros 
da área econômica e do Trabalho para 
tentar reverter a situação, posição segui- 
da também por Joaquim dos Santos An- 
drade,  o  "Joaquinzão",  presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
e também coordenador da Conclat. Em- 
bora compreensíveis, as reações iniciais 
das lideranças, sobretudo quanto à forma 
como foi baixado o pacote, parecem des- 
conhecer o fato de que, no caso, o sigilo 
era condição fundamental para o sucesso 
do plano. 

"O congela- 
mento foi discriminatório, agin- 
do diferentemente de categoria 
para categoria", afirma Walter 
Barelli,     diretor-técnico     do 
Diecse, que nega ter colaborado na revi- 
são   dos   cálculos   salariais   do  pacote. 
"Apenas fomos comunicados na véspera,' 
por mera deferência, de que o pacote vi- 
na", explica Barelli. A seu ver, como o 
cálculo da média leva em conta os seis 
últimos salárids recebidos, as médias irão 
variar de categoria para categoria, em 
função de suas conquistas no período. 

Greve geral descartada 

Dessa forma, a média de salário de uma 
determinada categoria, que teve apenas 
reajustes semestrais, será inferior à de 
outra, que tenha conquistado antecipa- 
ções ou reajustes trimestrais. Ou seja, 
embora a inflação tenha sido igual para 
todos, o reajuste de março vai beneficiar 
as categorias que conseguiram maiores 
vantagens nos últimos seis meses. Essa 
situação cria, inclusive, problemas para a 
administração salarial das empresas. 

Na verdade, o que se pode di- 
zer, no caso, é que a nova sistemática vai 
cristalizar diferenças já existentes, embo- 
ra a lei não exclua as negociações por 
ocasião do dissídio de cada categoria. 

5 SALÁRIOS — Mas o ponto central das 
críticas do Dieese c dos sindicatos refere- 
se ao coeficiente empregado para corrigir 
os salários de fevereiro (1,0000). "O go- 
verno desconsiderou a inflação de feve- 
reiro", diz Barelli.  Graças ao que ele 
chama de "erro técnico", a média sala- 
rial  foi obtida mediante a correção de 
apenas 5 salários, implicando um rebai- 
xamento, entre  12 c  13%, da 
média geral de todas as catego- 
rias. Com isso, acrescenta Ba- 
relli,  "pode-se garantir que o 
salário médio real dos últimos 
seis meses não foi plenamente 
reconstituído",     mostra     ele. 
"Além do mais, o governo deu 

um tratamento privilegiado aos 
preços, que foram reajustados 
pelo pico", acrescenta José Al- 
berto Fortunatti, presidente do 
Sindicato dos Bancários de Por- 
to Alegre. 

Pérsio   Árida,   coordenador 
econômico da Seplan,  e tam- 
bém um dos responsáveis pe- 
lo plano, contesta a afirmação 
de que os assalariados come- 
çaram perdendo com   o paco- 

.   te. Segundo ele, a náo conta- 
bilização da inflação   de feve- 

reiro justifica-se pelo fato de que o sa- 
lário de fevereiro  foi  recebido apenas 
ao finaj dó  mês,  portanto já   corroído 
pela inflação. Da mesma forma. Árida 
insiste na tecla de que houve,   na ver- 
dade, um ganho real de salário, com o 
acréscimo, ao salário médio semestral, 
do abono de 89b. 

Mas não é apenas a siste-" 
mática de correção dos  salá- 
rios   em   março  que  é   vista 
com  desconfiança pelos  dire- 
gentes   sindicais.   Até   mesmo 
as salvaguardas, como a insti- 
tuição  da  escala  móvel   toda   . 
vez   que   os   preços   subirem 
20%, são encaradas com reser- 
vas.  "Esse porcentual é mais 
apropriado   para   situações   de 
hiperinflação,  nunca de  infla- 
ção   baixa",   reclama   Meneguelli,   da 
CUT,  lembrando a experiência   de ou- 
tros países que instituíram esse  meca- 
nismo há mais tempo.  "Se a   inflação 
permanecer  durante   muitos   meses  em 
níveis acima de zero,  mas abaixo de 
20%, certamente haverá perdaas  expres- 
sivas para os salários." Tamibém para 
Luís  Inácio Lula da Silva,   presidente 
do  Partido dos Trabalhadoress  (PT),  o 
"gatilho" que detonaria a coTrreção au- 
tomática   deveria   ser   substanncialmente 
menor.  "Algo que ficasse enntre 3% e 
5%    seria    razoável",    proppõe    Lula. 

Situados entre as categoriass que mais 
tem a reclamar da nova polítiica salarial 
(de uma expectativa de reajusste semes- 
tral de  105% em março, deverão cori- 
tentar-se com 62,5% sobre os   sslários 
de fevereiro), os bancários querem que 
outro instrumento de segurança o se- 
guro desemprego — também seja revis- 
to.  "Principalmente no setor bancário, 
os riscos de que se ampliem aa   taxas 
de  rotatividade  e  de  desemprego  são 
grandes", alerta Luís Gushiken,   presi- 
dente  dó  Sindicato  dos   bancários   ae 
São' Paulo. Ele reclama não apenas do 
baixo   valor   do   seguro   desemprego 
(50% do salário mínimo para os   traba- 
lhadores que recebiam até 3 SMs  c 1,5 
salário mínimo para os demais),   como 
dos  requisitos  exigidos  para  que   seja 
rtcebido (contribuição para a Previdên- 
cia   Social   durante   três   dos   últimos 
quatro anos, carteira assinada nos  últi- 
mos  seis  meses  etc).   "É  um  seguro 
para quem já está empregado, deixando 
de fora mais de  14 milhões de  traba- 
lhadores",   sustenta   Gushiken,   esque- 
cendo-se, talvez, de que até agora não 

sindicalismo 
existia   qualquer   tipo   de   mecanismo 
desse tipo c que certamente será possí- 

vel aperfeiçoá-lo. 
O   próprio   Gushi- 

ken   reconhece   que, 
vistas   em   seu   con- 
junto,     as     medidas 
adotadas  com  o  pa- 
cote   conquistaram   o 
apoio   de   largas   ca- 
madas   da   população 
ao  governo.   Embora 
acredite     que     esse 
apoio pode diminuir, 
"na  medida em que 
os    trabalhadores    se 
dêem   conta   de   que 
tiveram    seu     poder 
aquisitivo     deteriora- 
do",   Gushiken,   um 

dos, principais líderes da greve nacional 
dos bancários, está consciente de que a 
tática; de    atuação   dos    trabalhadores 
também  deverá  sofrer revisões. 

"Seria uma loucura fazer uma greve 
contra o congelamento çie preços", ad- 
mite Jair Meneguelli, negando também 
a possibilidade de a CUT convocar 
uma greve geral a curto prazo. "Nosso 
dever, por enquanto, é esclarecer os 
trabalhadores das conseqüências do pa- 
cote, para que náo tenham ilusões", 
acrescenta.* 

LEI DA ESTABILIDADE 
JÁ ESTÁ PINTANDO 

NO PEDAÇO 
NP   15/3/86 

O ministro do Trabalho, 
ALmir  Pazzianotto,   infor- 
mou ontem que pretende 
encaminharão Congresso 

0 mais        rápiáo ' 
possível a nova lei soore es- 
tabilidade no emprego. 
Pazzianotto pretende, atra- 
vés da nova lei, autorizar 
somente demissões indivi- 
duais por justa causa ou 
cm caso de "inadequaçflo 
às funções". A Idéia básica 
para a nova lei partirá do 
projeto do líder do PMDB 

. na Câmara, deputado Pi- 
menta da Veiga e contará 
agora com uma reformula- 
ção, da qual participará o 
ministro do Trabalho. 

Para alterar o projeto de 
Pimenta da Veiga, em tra- 
mitação no Congresso, o 
ministro manteve contatos 
com 6 Departamento In- 
tersindlcal de Assessoria 
Parlamentar ) que partici- 
pou da elaboração do proje- 
to do deputado. O ministro 
obteve sina] verde do dire- 
tor do DIAP, Ulisses 
Riedel: 

— Aceitaremos modifica- 
ções no projeto, desde que 
náo se altere seu espínto, 
sua intenção de terminar 
com a demissão arbitrária ^^ 
— revelou Riedel, que pre- ^^ 



trabalhadores sindicalismo 
para para 15 e 16 de abril 
um encontro do DIAP com 
a CUT, a Conclat, confede- 
rações e sindicatos de tra- 
balhadores. O objetivo é 
pressionar o governo pela 
adoção de uma lei de esta- 
bilidade no emprego. O 
projeto original do líder Pi- 
menta   da   Veiga   proíbe 

qualquer dispensa de em- 
Sregados, a menos que ha- 

i falta grave "ou relevan- 
te motivo econômico". Pe- 
lo projeto, a empresa que 
não conseguir justificar na 
justiça trabalhista a dis- 
pensa de seu emprega do 
será obrigada a readmiti- 

lo, pagando salários cor- 
respondentes ao período de 
afastamento, sob pena de 
multa. A proposta sofreu 
ainda, em 1985, severas crí- 
ticas dos sindicatos e per- 
sonalidades do meio em- 
presarial, e Pimenta da 
veiga foi constrangido a In- 
terromper sua tramitação, 

apesar de ser o autor do 
projeto. 

Os membros do Dlap, no 
entanto, não ne^am que 
elaboram um projeto de al- 
ça nce exa gerado e 
mostra-se dispostos a 
negociámos para a sua 
aprovação». 

DEMISSÕES SÕ COM JUSTA CAUSA 
O ministro Pazzianotto 

anunciou, em sua reunião 
com a bancada do PMDB, 
que pretende aumentar as 
indenizações pagas pela 
empresa em caso de demis- 
sões sem justa causa. Ele 
deverá se reunir na próxi- 
ma semana com seus as- 
sessores e, baseado em 
uma convenção internacio- 
nal náo ratificada pelo Bra- 
sil irá elaborar sua propos- 
ta para diminuir a rotativi- 
dade no emprego. Há dois 
meses ele decicliu, com sua 
comissão de Direito do Tra- 
balho (CDT), cinco priori- 
dades para mudanças na 
legislação trabalhista: 
seguro-desemprego (já 
lançado com o pacote eco- 
nômico), estabilidade no 
emprego, mudanças na le- 
gislação   sindical   para 

desatrelá-lo do Estado, agi- 
lização dos dissídios coleti- 
vos e modernização da Jus- 
tiça do Trabalho. 

Para a redução da rotati- 
vidade no emprego, Paz- 
zianotto e seus auxiliares 
próximos chegaram a pen- 
sar em um aumento das 
multas colocadas às em- 
presas que demitem sem 
justa causa (10% sobre os 
depósitos do Fundo de Ga- 
rantia por Tempo de Servi- 
ço do dispensado). Mas a 
medida é considerada "dis- 
pensável "pelos juristas da 
CDT. Eles argumentam 
que o aumento da multa 
náo vai reduzir as demis- 
sões de empregados com 
pequeno saldo no FGTS ou 
funcionários de empresas 
de grande poder 
econômico. 

A convenção 158 da Orga- 
nização Internacional do 
Trabalho (OIT), que res- 
tringe a possibilidade de 
dispensa ae empregados,, 
tem sido estudada atenta- 
mente pelos assessores do 
ministro do Trabalho. Esse 
convênio internacional es- 
tabelece que o trabalhador 
despedido sem motivo pode 
recorrer à Justiça, obter 
indenização e ser readmiti- 
do. Além de limitar as cau- 
sas justificáveis para sindi- 
catos e o governo devem 
ser avisados com antece- 
dência da decisão de dis- 
pensa de funcionários. 

A proposta que obteve 
maior simpatia dos minis- 
tros e dos juristas é a que 
restringe a dispensa de em- 
pregados apenas a empre- 
sas em processo de trans- 

formação tecnológica (com 
a concorrência dos sindica- 
tos) ou em comprovada di- 
ficuldades econômicas e fi- 
nanceiras. Poderão tam- 
bém ocorrer as demissões 
por justa causa previstas 
na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e nfro 
somente como determina o 
projeto de Pimenta da Vei- 
ga, dispensas por faltas 
graves. 

Demissões individuais, 
segundo opinião dos juris- 
tas da CDT, poderiam ocor- 
rer também em caso de 
/'inadequação è funçã, 
deáde que a empresa ga- 
rantisse antes uma segun- 
da chance de adaptação ou 
um retreinamento ao fun- 
cionário^, conforme previs- 
to na convenção 158. 

Vários modos de violência 
contra o trabalhador rural 

Violência das armas:    A 
violência no campo tem sido 
contínua e crescente nos úl- 
timos anos. Hoje essa vio- 
lência se generalizou por to- 
do o País, particularmente 
nas áreas do Sul do Pará, 
Norte e Goiás e Maranhão, 
nos   limites   do   Projeto   do 
Grande Carajás e no Sul da 
Bahia. Em 1984, 130 traba- 
lhadores rurais foram assas- 
sinados, o que nos permite 
dizer que a cada três dias íol 
assassinado um trabalhador 
rural no Brasil (cfr. quadros) 

Em nome do que os tra- 
balhadores são mortos? Em 
nome do monopólio da ter- 
ra. Não se pode, portanto 
atribuir a violência no cam- 
po apenas à crueldade dos 
homens. Ela é fruto do pro- 
cesso * conômico e social que 
resulta da instalação de 
grandes empresas e inversão 
de gigantescas somas de re- 
cursos no cam^o. É uma vio- 
lência política, que na medi- 
da em que é utilizada para 

O SAO PAULO 
U/3/86 

" Quadro 4:   CONFLITOS DE TERRA NOS ANOS DE 1981 A 1984 „ 

SITUAÇÕES •                                          1981 1982           1983           1984 

QUANTIDADE DE CONFLITOS:                   142            201             31S             4M 

FAMÍLIAS ENVOLVIDAS                            6.726        S0.567        38.507         67.7M 

ÁREA (h«) EM QUESTÃO                    3.825.289 4.311J516   4.553.273   B.1253M 

TRABALHADORES ASSASSINADOS              12               30                48               116 

Fonf<: Arquivo Comiu5o Putoral da Tura [CPT1 Njdonkl 

Quadro 5: MORTOS POR CAUSA DE TERRA EM 1983 E 1984 
.    _ 1 

* 
MOTIVO DE MORTE 1983             1984 

Conflito de terra 
Conflito trabalhista 
Acidenta e conflito no garimpo 
Acidente e conflitos de Bóias-frias 
Envenenamento por agrotóxico 

48                116 
24                    14 
51                    60 
57                   84 
-                   63 
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consolidar o mohopólio da 
terra nas mãos de um grupo 
cada vez mais diminuto de 
interesses, se distancia das 
urgentes necessidades da 
Nação. 

Violência da fome: Há 
no campo uma outra violên- 
cia menos perceptível, mas 
ainda mais trágica. É a mor- 
te produzida pela fome, pela 
água não partilhada. E o 
absurdo aconteceu no Nor- 
deste ultimamente, durante 
os cinco anos de seca. Gran- 
de   parte   não   morreu   pela 

íalta da água, mas pela po- 
lítica da terra. Um nordes- 
tino disse: o problema maior 
"não é a seca, mas a cerca". 
Açudes foram construídos 
por frente de trabalho, 
com trabalhadores receben- 
do atrazado o minguado sa- 
lário, para latifúndios. E 
muitas verbas que eram des- 
tinadas aos flagelados, nun- 
ca chegaram até eles. 

Violência da Exploração: 
As empresas exploram o tra- 
balho dos assalariados per- 
manentes, sempre em núme- 

ro menor: em 1967, um mi- 
lhão e quatrocentos mil. Era 
1972, um milhão e duzentos 
mil. Os trabalhadores tem- 
porários,, sempre em maior 
número, de três milhões e 
novecentos mil em 1967, pas- 
saram para seis milhões e 
oitocentos mil em 1972. Em 
grande parte essa é a violên- 
cia das expulsões de terras 
também das grandes hidre- 
létricas, como as' de Itaipu, 
Tucuruí, Sobradinho, Itapa- 
rica, Balbina e muitas outras 
programadas. 

Cresce o movimento dos 
produtores contra invasão 
VALDERI DOS SANTOS 

Cresce a torça da* UDRs — Uniões 
Üemocráüca* Ruralistas. Recentemen- 
te foi a vez de os mineiros criarem a sua 
a )* alertaram: os Invasores de. terras 
«particulares que se cuidem. A mesma 
.recomendação vale para a CUT, GPT e 
£NBB. acusadas de levarem Intnmqfli- 
4ldade ao campo. A ordem é deter o que 
SÇhamnm de Ideologia esquerdista, o 
Ee contraria as tendências de um País 

(£&o. O órg&o pretende leiloar cinco 
imü bois, reunindo dinheiro suficiente 
$pn desenvolvimento do programa de 
«lefesa Iniciado no Estado de Goiás. 
J*- O movimento repercutiu multo em 
■ÒoUs. a ponto de. segundo os membros 
Ma CTDR, preocupar o ministro da Re- 
forma e Desenvolvimento Agrário, Nél- 
jtm Ribeiro. Numa forte aç&o eles con- 
seguiram Impedir diversas desapro- 
Itiriações Indicadas também pela Igreja, 
jtfais tarde, 85o Paulo entrou na briga, 
$$ravés de Presidente Prudente, que. 
•*&& formar a Unlâo Democrática Ru- 
jifcitsta. realizou a venda pública de dois 
«11 bois, arrecadando acima deCzi 9 
^bilhões. E mareou novos leilões en- 
«ruanto Mato Orosso e Pernambuco se 
preparam. 
«r Esses dois Estados segulr&o o 
exemplo dos goianos, paulistas e minei-' 
rós. Juntos, pensam levar dez mil bois a 
Brasília, numa demonstração ao presi- 
dente José Samey sobre "quem real- 
mente produz alimentos no Brasil". 
Nfto é a Central Única dos Trabalhado- 
res, a Comlss&o da Pastoral da Terra ou 
a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, segundo eles. 

Ao contrário de outras associações, 
a DDR possui estatuto que lhe permite' 
atuar sem o risco de sofrer Intervenção 
governamental. Garante aos produto- 
res rurais o direito de, se necessário, 
asarem da força manomllltar para se 
defenderem, explicou o fazendeiro de- 
sapropriado em Sfto Paulo. Plínio Jun- 
queira Júnior, citando o artigo 151 da 
Constituição. 

REUNIÃO EM PRATA 
Brasília está sentindo o peso da 

campanha das UDRs, garantiu em Mi- 
nas Gerais, o diretor da associação 
goiana. Jalro de Andrade que partici- 
pou, em Prata, cidade do Triângulo, da 
íormaçAo da Unlfio Democrática Rura- 
lista do Estado. Andrade usou de dure- 
za no seu pronunciamento, acusando a 
éântora Fafá de Belém. Para ele, Fafá 
exigiu do governo a nomeação de Nel- 
son Ribeiro como ministro da Reforma 
Agrária. 

Vários sindicatos rurais, federai 
çfles, fazendeiros e pequenos lavradores 
estiveram na reunlêo de Prata, onde 
ouviram o presidente da UDR de S&a 
Paulo — reglfto de Presidente Prudent^ 
>— Roosevelt Roque dos Santos, convi- 
dar as mulheres a se Juntarem ao movi- 
mento. Ele censurou a Campanha da 
Fraternidade, que agasalha remlnlr- 
cénclas de dom Pedro Casaldállga e 
Thomás Balduíno, "agitadores na área 
do Araguaia", 

Diante de uma platéia numerosa, a 
maioria constituída de mineiros, Roque 
dos Santos assegurou qbe o tema da 
campanha é o mesmo utilizado por Nêl- 
son Ribeiro, ministro que obteve a Indi- 
cação também- da CNBB, atualmente 
com urna'denomlnaç&o paralela, "a de 
CNB do B". Outro que falou, o goiano 
Ronaldo Calado elogiou o trabalho da 
União Democrática Ruralista, que con- 
seguiu impedir todos os movimentos de 
guerrilha éda CPTnaquele Estado. 

Conforme o produtor rural, no.mí- 
nimo cem desapropriações de terras te- 
riam se registrado no Estado, n&o fbssé 
a açfio firme da assodaçfio. Pretendem 
atirar lavradores contra patrões, co- 
mentou, alertando que a saída de José 
Gomes do cargo que exercia, nflo tran- 
qüiliza ninguém. 

Explicando que este "é ura momen- 
to crucial", o coordenador da UDR de 
Goiás garantiu que, na época da refor- 
ma ministerial, os produtores disseram 
náo aceitar que d: Luclano, secretário 
da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, impusesse, goela abaixo, ao Pla- 
nalto, o nome do ministro da Reforma 
Agrária. Sobre a Comlss&o da Pastoral 
da Terra disse que "ela náo possui cre- 
dencial para discutir assunto agrário, 
porque nunca plantou um grão de arroz 
sequer". 

No encontro, paullatas e goianos, 
ouviram atentos o prudentino Plínio 
Junqueira Júnior revelar a expropria- 
çâo, por ato do governo estadual, de 10 
empresas rurais do Pontal do Paraná- 
panema. Uma das propriedades lhe per- 
tencia e nela existiam mil matrizes da 
raça Nelore Inseminadas, 14 raças de 
cruzamento Industrial com o gado eu- 
ropeu e ainda um plano de desenvolvi- 
mento de pesquisas feito através da 
Embrapa — Empresa Brasileira de Pes- 
quisas Agropecuárias. .   . 

O Banco Interamericano de Desen- 
volvimento — Bird — concedeu a Plínio 
um financiamento destinado a efetiva- 
ção de projeto de aprimoramento do 
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rebanho bovino por meio de cruzamen- 
tos. "No Pontal ocorreu uma agress&o à 
propriedade particular", contou o fa- 
zendeiro, que perdeu mais de 60%' de 
suas terras. 

INVASÃO E PASSEATA ASSUSTAM 
Segundo Jairo de Andrade — um 

dos diretores dá Associação dos Empre- 
sários da Amazônia —, 250 pessoas ocu- 
param, á força, a fazenda de Dalvo Ro- 
drigues e fllhps no Sul do Pará. Agora, 
os Invasores est&o desmatando uma 
área florestal do IBDF, retirando dia- 
riamente três caminhões da madeira 
mogno — qualidade de exportaçáo. 
Confirmando o envio de dinheiro de 
países europeus à Igreja para financia- 
mento de Invasões. Andrade frisou que 
ouviu do presidente Samey a confissão 
de ter-se equivocado ao firmar uma de- 
sapropriação. 

"O presidente disse-me que não ha- 
via lido o decreto, reconhecendo o en- 
gano", comentou Jalro de Andrade. Ou- 
tras ocupações aconteceram na reglfto 
de .Xlnguara, após reunlrem-se mem- 
bros da CNBB, CPT, federação de tra- 
balhadores e deputados comunistas. 
Mais cem homens armados expulsaram 
os plantadores de arroz e milho da fa- 
zenda de Manoel de Sá, no Sul do Pará, 
tomando conta de 800 alqueires. A evi- 
dência da extensão destes fatos, em Mi- 
nas, assustou os mineiros. 

Recentemente, o bispo d. Benedito 
de Ulhõa Vieira comandou uma passea- 
ta nas ruas de Uberaba, pregando as 
invasões, contou .6 produtor Luís Re- 
zende. Em seguida, registrou-se a ocu- 
pação de 2.600 hectares no Município 
de Iturama, pertencentes ao espólio de 
Izaú Rodrigues de Lima. Só uma parte 
do Imóvel produzirá, este ano. 200 mil 
arrobas de algodão, ao lado de duas mil 
cabeças de gado, relatou um produtor. 
"Não foi Isto que o presidente da Repú- 
blica prometeu ao anunciar o Plano Na- 
cional de Reforma Agrária", desabafou. 

Ficou acertado na reunião de Pra- 
ta, que os produtores rurais mineiros 
responderão da mesma forma como fo- 
rem atacados. Serão leiloados cinco mil 
bois e o presidente Samey deverá ser 
convidado a assistir ã venda pública de 
dez mil animais, com a finalidade de 
arrecadar recursos para a defesa das 
terras particulares. Para Nelson Farina. 
da UDR de Goiás, as terras marcadas 
foram desbravadas por homens decidi- 
dos que enfrentaram a malária.tlfo. ma- 
leita, falta de hospitais, estradas e. pas- 
sados mais de 40 anos, são agora cha- 
mados a retirar-se. 
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0 nosso plano e o deles 
As peculiaridades dos choques aplicados em 15 de maio de 1985 na Argentina 

e em 28 de fevereiro de 1986 no Brasil. 

^ 

Plano Austral 
{ARGENTINA} 

Programa da estabilização Econômica 
WRASIU 

REFORMA MONETÁRIA 
1.1. Padrio monetário 

- Cnsçâo oo austral lAl-Sa 1000) 
- Tabliía de convarsío peso/austral 

com un>a desvalorização do peso 
equivalente a 29% a.m 

1.2. Política monetária 
- Compromisso de nâo emitir moeda 

para financiar o déficit público e o 
crédito ao setor privado. A emissão só 
ocorrerá frente a variações deTeser- 
vas internacionais 

- Supressão dos mercados parabancá- 
nos. maior controle do governo sobre 
crédito e fones restriçSes á expansão 
do mercado nâo-regulado !MP). 

- Fixaçéo das taxas de juros nominais 
no mercado regulado 

s 

h REFORMA FISCAL 
2.1. Receitas 

- Aumento dos impostos sobre as ex- 
portações e importações (MP) 

- Aumento da receita das empresas es- 
tatais, via elevação real das tarifas 
(MP) 

- Reduçéo dos prazos de recolhimento 
dos impostos 

- Criação de uma "poupança lorçada" 
equivalente a uma parcela dos impos- 
tos devidos pelas pessoas físicas e 
jurídicas (MP) 

- Reduçéo de investimentos (MP). 
- Reduçéo de 12% dos gastos corren- 

tes frente ao dispêndio em 1984. 
- Compromisso em reduzir o déficit 

para 2.5% do PIB 
- Compromisso de nâo financiar o défi- 

cit com emissões, mas com recursos 
externos. 

- Controle das empresas públicas 

>. < PREÇOS RELATIVOS 
3.1. Preço* e tarifa* 

- Elevação prévia das tarifas públicas 
(MP) 

- Liberação prévia dos preços em geral 
visando obter um vetor de preços re- 
lativos de acordo com as necessida- 
des do Plano Auslral (MP) 

- Congelamento dos preços e tarifas 
por tempo indeterminado a partir de 
t S/«i/85 

3.2. Selérios 
- Contenção prévia dos salários (eram 

reajustados por 90% da mflaçéo ante- 
rior (MP) 

- Aumento de 22.6% dos salários em 
junho, seguido de congelamento, por 
tempo indeterminado 

3.3. Câmbio 
- Eleveçéo prévia da taxa de câmbio, 

através de desvalorizações de á- 
reas do peso (MP) 

- Congelamento do câmbio ao nivel de 
0,80 por US$ I, a partir de 15/5/85 

^REFORMA MONETÁRIA 
1.1. Padrio monetário 

— Criação do cruzado (CzS   1.00 — 
Crf 1.000) 

— Tabela de conversão cruzeiro/cruzado com 
uma desvalorização do cruzeiro equivalente 
8 14.4% ao més 

1.2. PolMca monetária 
— Nâo houve um compromisso explicito das 

autoridades no tocante á emissão de moe- 
da, mas se espera que o governo nâo preci- 
se recorrer á emissão, dado que o déficit es- 
tá sob controle. 

— Maior controle prévio da emissão de moe- 
das com a transferência da oonta-moamen- 
10 para o Banco Central (MP) 

- Restrições ao crédito para o consumo de 
bens duráveis (MP). 

- Criação do mercado interbancário 
- Extinção da correção monetária e o conge- 

lamento do valor da OTN (novo titulo públi- 
co) por um ano 

- As taxas de juros permanecem livres 

\ 

> REFORMA FISCAL 
2.1. R*Cmta. 

— Aumento dos impostos sobre o mercado fi- 
nanceiro, declaração semestral do IR para 
pessoas jurídicas (MP) 

—.Redução do prazo de recolhimento dos im- 
postos (MP). 

-- Retardamento das restituições do IR (MP) 

— Redução de investimentos <MP) 
— Compromisso de redução dos gastos públi- 

cos e do déficit operacional para 0,5% do 
PIB (MP) 

— Controle das empresas públicas (MP). 
— Centralização do controle de Caixa da 

União (Sec. do Tesouro) (MP). 
— Redução dos juros dos títulos públicos 

(MPj) 

< 

V < /PREÇOS RELATIVOS 
3.1. Preço* e tarifa* 

- Controle prévio dos preços dos bens durá- 
veis (MP). 

— Prévio sancionamento da elevação dos pre- 
ços agrícolas (MP) 

— Congelamento dos preços e tarifas por tem- 
po indeterminado a partir de 28/02/86 

3.2. Salário* 
- Recuperação prévia do salário real ao longo 

de 1985 (MP). 
— Sincronização do aumento de todos os sa- 

lários em março/86, tendo como base a 
média real dos últimos três meses, com um 
abono de 8%, seguido de congelamento 
por tempo indeterminado. 

- Reajuste automático dos salários sempre 
que a inflação acumulada ultrapasse 20% 

3.3. Câmbio 
—' Congelamento do câmbio ao nível de CzS 

13.80 por USS 1 a partir de 26/02/86 

Comentário 

Em ambos os casos, a desvalorização da moeda antiga 
embutida na tabela de conversões reproduz o nível da in- 
flação vigente no período imediatamente anienor á adoção 
de cada plano Como na Argentina, a expectaiiva de aceie 
ração inllacionâna era muito maior do que no Brasil pode 
se concluir que a TaOHta prejudicou menos os credores do 
que poderá ocorrer no caso do Brasil 

Com relação á emissão de moeda, deve registrar-se que as 
pressões no sentido de expanjâo monetária no Brasil sáo 
menores do que na Argentina, dado o equilíbrio da» contas 
públicas no Brasil 

0 controle do crédito na Argentina loi muito mais lorle oo 
que no Brasil, onde. exceto o caso dos bens duráveis, o 
crédito nâo loi restringido Além disto, as resinçôes aos 
bens duráveis parecem ser temporárias 0 sistema finan- 
ceiro das empresas foi mais duramente atingido peto Pia- 
no Austral. No Brasil a criação do mercado 'nterbancá'*; 
visa a minimizar os riscos para o setor 

A extinção da correção monetária no Brasil era lundamen 
tal para quebrar a inércia inflacionána Na Argentina nâo 
existia este indexador formal Além disto, a extinção da CM 
deverá reduzir significativamente o déficit financeiro miemo 

do Brasil. 

As taxas de juros no Brasil apesar de livres tenderão a pe'- 
manecer no nível real bastante inferior às da Argentina i No que concerne á recomposição das receitas do scim 
público, as principais comparações sâo as seguintes 

- A reforma tributária no Brasil loi bem anieno' ao dia 
D 

- Ambas reformas reduziram o prazo OR recolhu-nemo 
dos impostos 

- O aumento de impostos no firasii nío atingiu as ex- 
portações e importações, e cemrou-se no mercado fi- 
nanceiro e sobre as empresas, devido ao IR semes 
irai 

Com referência aos gastos, pode-se dizei 

- No Brasil, tem especial importância a redução dos ju- 
ros dos títulos públicos e a extinção da correção mo- 
netária, devido ao alto nível de endividamento iniemo 

- Inicialmente, nos parece que o controle dos gastos no 
Brasil será mais eficiente devido á centralização do 
Caixa do Tesouro 

Quanto ao déficit, deve destacar-se que. mesmo anies oo 
Plano Tropical, o déficit operacional já estava zerado Neste 
sentido, as condições brasileiras sâo bem mais favoráveis 
do que as da Argentina 

Finalmente deve frisar-se que a redução do déficit argenti- 
no se deveu muito mais ao aumento das receitas do que á 
redução do gasto, enquanto no Brasil a redução dos cus- 
tos financeiros da divida interna foram fundamentais        • 

/^Os ajustamentos promovidos nos preços relativos foram \ 
marcadamente distintos nos dois países O fKOblema cru- 
cial da sincronização dos reajustes dos preços e salários 
na A/gentina foi resolvido pelo prôpnb mercado devido â$ 
altíssimas taxas de inflação Neste senudb. o ptocesso 
acarretou custos mais elevados do que no caso brasileiro, 
onde a sincronisaçâô foi feita de forma planejada antes rte 
um cenário hipennflacionário 
No caso dos salános. spareniememe a perda ieai >o< 
maior para os assalariados argentinos do que se prevê 
para o Brasil O motivo que parece estar por Kás da deo 
sâo do governo brasileiro é que o grau de pobreza da 
maioria da população nâo deixa margem a reduções adi 
cionsis do seu poder aquisitivo, ao contrário da Argentina 
onde havia um certo "colchão" social para supona' a oue- 
ds dos salários 
Quanto ao câmbio, nos parece que a situação da Argenti 
na é mais delicada atualmente do que a do Brasil que tem 
uma situação externa excelente, e boas perspectivas com a 
queda dos preços do petróleo Ao contrário, a Argentina 
que tem nas commodiúes o seu principal item de exporta- 
ção, vem experimentando signilicaiiva deterioração das 1 
suas contas externai _^/ 
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0 plano de estabilização-um golpe 
branco contra os trabalhadores 

que 
aae 

O plano de estabilizaçfio econô- 
mica do governo Sarney reali- 
zou um doe confiscos salariais 

mais traumátieos de que se tem 
notícia no mundo contemporâneo. 
Acompanhou esse confisco por me- 
didas que agravam o efeito coarei* 
Üvo da legislaçlo autoritária da 
greve. Assim, procurou o governo 
deaartnar aqueles que ele esta» 
lhou. E o fes com a cumplicidade 
de quase toda a imprensa • intelee* 
tuaudade brasileim. 

Os defensores de plano alegam 
num regime de inflação eleva* 

i e reajustes semestrais, o salário 
real é a média do valor real dos 
salários entre a metade de um 
período de reajusta e a metade do 
período seguinte. Com o' rompi* 
mento do ddo infladonárlo seria 
necessário, tomar como base do 
cálculo os últimos seis meses 
passados. Essa média, bem menor 
de que o valor do reajusta,s« 
fossem plenamente reajustadas to- 
das as categorias a 1.* de março, 4 
que descreveria a participação 
efetivare aceita dos salários na 
renda nadonáL 

Esse radbdnio tó pode impressi- 
onar quem • redus o-èntendunotto 
dâ parüdpaçáo de cada grupo na 
renda nadonal a um Jogo^de 
definições, tirado de qualquer cob* 
texto social e histórico, e medo 
recursos sem medir dlrdtos • 
expectativas. Tornou-se moda falar 
em pacto social. Existo ao Brasil 
desde es últimos anos do período 
autoritário um pacto. mínimo • 
tédto entre governo e trabalhado*, 
res. Se os empresários nlo aderi* 
ram a esse pacto, também náo o 
desafiaram. Por esse acordo Impli- 
dto, que fundooou até agora como 
o ponto de partida de todo o debato 
nadnnal sobre a distribuição da 
renda, os reajustes de salário 
compensam as perdas passadas, 
Nio valem como cautelas centra 
perdas futurasi Nunca se tentando. 
ram as corresfies infladonárlas 
que se seguiam aos reajustes como 
reequllíhrio legíâmo entre salários, 
lucros o ganhos financeiros. A 
partidpaçáo legítima dos salários 
na renda nadonal, acdta pelos 
trabalhadores, anunciada pelo go- 
verno e difundida em toda a 
sodedade era, portanto; a que 
correspondia ao reajusto pdo pico. 
B o confisco, sempre um coocdto 
moral e Jurídico, se deu pela 
violação desse direito reconheddo. 

Para comprovar que assim se 
entendia o direito dos trabalhado- 
res basta fazer um simples exerci* 
do mental. Ninguém duvida de 
que, pdo menos em níveis inferi», 
rés àqueles que atingimos, a infla* 
çâo pode ceder a pouticas gradua* 
listas sérias. Era esse mesmo o 
tratamento que até ontem o gover- 
no apregoava, a mesma época em 
que, por uma política hipócrita que 
fingia dar aos pobres sem nada 

ROBERTO MANGABEIRA UNGER 

tirar dos jricos, aederava dè fato a 
Inflação. Suponha o Idtor que ao 
reafirmar essa política grsdualls- 
ta, o governo houvesse estabdeddo 
que dal por diante todo mundo 
seria reajustado nlo em 80% mas 
em 75% do valor da subida de 
preços (com abono de 8% e presu- 
mindo que o congelamento do 
preços fosso, como nio é. univer- 
salmente eficaz, o pacote do gover- 
no Sarney impes aos salários, em 
relacio ao reajusto pelo pico, uma 
perda média de aproximadamente 
25%),, Imagine que. para «fritar 
qualquer desvio dessa rota, o 
governo houvesse declarado ilegal 
a repodçâo do valor dos saUrios. s 
náo ser quando livremente conce- 
dida pelos empresários. Suponha, 
ainda, que esse mesmo governo* 
cauteloso em nio moderar demais 
a legislaçlo autoritária contra as 
greves, houvesse ainda revelado 
sua intençio de coibir movimentos 
grevistas em setores, como o dos 
bancários, que estivessem em me- 
lhores condlçfies para reagir ao 
imenso esbulho. 

Tal governo teria realizado o que 
nem o regime, militar nos seus 
momentos mais opressivos ousou 
fazer; A naçio se redobraria em 
esforços para derrotá-lo. E sobre os 
comparsas do plano pairaria para 
sempre o estigma da Infâmia. No 
entanto, fd Justamente isso que o 
KOrno Sarney fez por um golpe 

èco.' " '   '* 
Dir-so-la que nio havia alterna- 

tiva viável. Porque nio? O reijusi 
to pelo, pico comprimiria as mar- 
gens de lucros das empresas. As 
menos eficientes quebrariam. O 
governo editaria normas pára. 
permitir aos trabalhadores scdta- 
rem salários menores em troca do 
participação no patrimAnio o na 
direção das empresas que des 
ajudassem, pelo seu •acrifíclo, a 
salvar. Todas ás empresas estari- 
am tentadas a fraudar o congela* 
mento e o tabelamento pela sooo- 
gaçio de estoques ou a tubverté-los 
pela simples parada da produção. 
Em resposta, o governo teria que 
levar a lógica do tabelamento e do 
congelamento ks últimas oooso- 
quêndas, aüandoae às organiza- 
ções sindicais e comunitárias para 
executá-los. 

E claro que esse choque alterna- 
tivo nlo seria aceitável ao governo 
conservador é aos interesses com 
que-de se solidariza. Ê evidente 
que nio encontraria respaldo na 
correlação de forças que marca 
hoje a sodedade braillelra. Mas o 
choque alternativo que esbocd nío 
beneficiária Oé trabalhadores mais 
do que o choque atual os prejudica 
e ás diferenças na distribuiçio de 
dlrdtos sio ainda maiores e mais 
Importantes do que as diferenças 
na repartição de recursos. Entro 
um e outro choque existem inúme- 
ras soluções .Intermediárias, até 
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mesmo pela simples modificação 
de índices ou de regras anügrevte- 
tas. O que representa uma mlstin- 
caçio é a idéia de que o choque 
praticado é neutro em relação â 
distribuiçio da riqueza e da renda 
no BrasU. Pois, no mínimo, de 
impõe, perpetua e consagra, como 
sltuãçfiode dirdto, perdas salari- 
ais que de fato ocorriam mas que 
nio eram reconhecidas como legi- 
timas: . as perdas repetidas dos 
reajustes atrasados e " P«5** 
cumulativas do período autoritário. 

Duas condições permitiram que 
se desfechasse o golpe sem que no 
primeiro momento o país compre- 
endesse seu verdadeiro significado 
ou se levantasse contra de. A 
primeira condiçío é o sofrimento 
provocado pela própria Wperinfia- 
çio. Era um pesaddo de que a 
nação queria acordar a qualquer 
custo. Uma establlizaçio injusta 
seria preferível à continuaçfio da- 
quela tnsinia. Assim, o governo 
encontrou na ãederacio Inflado- 
nária, que de próprio «Judou a 
provocar através de uma política 
pseudo-redistributívista. o pretexto 
para Impor, ho momento do cho- 
que, uma repartiçio de prejuízos e 
benefidos que; em condições eco- 
nômicas  bormals,  de nio  teria 

A segunda eondiçió que permitiu 
desfechar o golpe branco foi a 
traiçio dos intelectuais. A primeira 
tarefa do Jornalista, do técnico, do 
teórico numa democracia é des- 
vendar a realidade da escolha e 
ampliar ò senso coletivo do possí- 
vd. Em vez disso, triyializam o 
debate e falara como se só houves- 
se um jeito de dar choque anüin- 
fladonário. Longe dos microfones, 
comentam que outra distribuiçio 
de prejuízos nio seria tolerada 
pdos empresários ou pelas forças 
políticas que governam o Brasil. 
Ao grande público dizem que a 
redistribuiçio da renda e da rique- 
za fica para depois. Como se a 
formulação de pdítieas de crescim 
entoe establlizaçio nio fosse, nas 
economias modernas, o momento 
privilegiado para aclarar a relação 
entre acumulação de capital e 
distribuiçio de renda. Como se 
tivessem credibilidade para pro- 
meter Justiça social aqueles que 
negam aos injustiçados os instru- 
mentos da luta, prometendo-lhes 
em troca dádivas futuras e hipoté- 
ticas. Como se s democratizaçio 
do país pudesse começar pela 
marginalizaçio dos partidos, dos 
sindicatos e de todas as organiza- 
ções da sodedade dvii. 

A fraqueza das idéias econômi- 
cas dominantes preparou o retro- 
cesso social. Pds, no ponto decisi- 
vo há uma perfeita identidade 
entre o discurso anti-recessivo que 
usavamn antes e o discurso estabi- 
lizador que adotaram agora. No* 
nhum dos dois discursos tem qual- 
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quer coisa a dizer sobre a» mudan- 
ças de estrutura econômica que 
tomariam seguras e eficazes me- 
didas de redistribuição, mudanças 
como o estabelecimento de uma 
parceria ativa entre os governos e 
os milhões de pequenos empreen- 
dimentos urbanos e rurais que 
empregam a grande maioria da 
força de trabalho do pais e respon- 
dem por mais da metade do seu 
produto. 

As condições que tornaram o 
golpe branco possível não assegu- 
ram a prostração futura de suas 
vítimas. A resistência virá á medi- 
da que cada grupo for descobrindo 
o que realmente lhe aconteceu e 
começar a debater-se contra as 
medidas que tolhem os movimen- 
tos reivindicatórios. E virá com 
força redobrada, primeiro porque o 
choque inflacionario —esse como 
qualquer outro— realmente toma 
mais evidente.a distribuição... da 
renda nacional; segundo, porque o 
golpe branco expõe o farisaísmo de 
forças que se pretendiam progres- 
sistas e qüe serfio agora avaliadas 
pelas suas verdadeiras intenções. 

Para essa luta é preciso partir 
com um entedimento abrangente 
do que aconteceu., O confisco sala- 
rial representa apenas a expressão 
mais poderosa de toda uma série 
de dinâmicas de desigualdade e 
concentração embutidas no pacote. 

Primeiro, a desigualde entre o 
pais e seus credores estrangeiros. 
Trazida a economia a uma relativa 
estabilidade monetária, ficam 
mais claras do que nunca as três 
soluções possíveis ao problema das 
dividas externa e interna. A pri- 
meira é desvalorizar ou denunciar 
parcialmente as duas dívidas. A 
segunda é emitir dinheiro e títulos 
para pagar, fazendo resurgir a 
inflação. A terceira é transformar 
a economia estabilizada numa má- 
quina mais eficiente para transfe- 
rir recursos aos credores externos 
e internos, usando a nova disciplina 
para conseguir termos um pouco 
mais   favoráveis   dos   banouéiros 

estrangeiros. O governo optará 
pela terceira solução mas arrisca 
ser levado á segunda. A primeira 
solução lhe é negada pela mesma 
lógica de propósitos e alianças que 
norteia o plano de estabilização 
adotado. 

Segundo, a desigualdade entre o 
setor público e o setor privado. 
Enquanto a  retração salarial  é 
abrangente e taxativai o congela- 
mento e o tabelamento de preços 
operam desigualmente. Atingirão 
em.cbèlo as tarifas dos serviços 
públicos, os bens produzidos pelas 
empresas públicas e grande parte 
da   produção  e  distribuição   de 
alimentos e remédios.: Mas. só de 
leve  afetarão  largas   áreas   da 
Indústria, permitindo que melho- 
rem sua posição relativa. O empo- 
brecimento artificial do setor pú- 
blico dará k campanha pela priva- 
tização uma Justificativa espúria. 
Nas circunstâncias reais do país, 
privaüzar em massa significa sub- 
sidiar a transferência da riqueza 
publicada  mãos ^particulares   e 
permitir que avance, nunia segun- 
da etapa, a desnaciohalkaçáo dè 
nossa economia.' 

Terceiro, a desigualdade entre 
grandes e pequenas empresas. Nos 
setores da economia > em que o 
tabelamento e o congelamento fun- 
cionarão, ^empresas fornecedoras e 
usuárias, vendedoras e comprado- 
res, terão que iniciar um processo 
de reajustes e acordos;-'Nessa 
rearrumaçáo, as grandes empre- 
sas terão condições para impor 
termos às pequenas. Assim, sairão 
os pequenos empreendimentos ain- 
da mais enfraquecidos quando é de 
seu fortalecimento é libertação que 
dependem grande parte das nossas 
esperanças de redistribulção e 
crescimento.- 

Quarto, a desigualdade (compen- 
sada) entre o setor. Industrial e 
financeiro. O plano encontrou os 
bancos num momento de fraqueza, 
quando as empresas mais fortes Já 
se estavam libertando da ditadura 
financeira, desenvolvendo fontes 
Internas de poupança. Os ganhos 
artificiais da inflação mascaravan^ 
a fragilidade do sistema bancário; 
E o tabelamento de juros, apenas 
agravaria o problema, obrigando o. 
governo a escolher entre estatizar 
a parte quebrada do setor bancário; 
e apadrinhar ostensivamente M'' 
banqueiros. Para afastar a CSCCK. 
lha, evitarão um tabelamento séitó 
de juros e encontrarão compensa^ 
ções sutis. È essa, portanto,,a únic^ 
desigualdade do pacote <}ue •§', 
procurará desde logo corrigir para; 
não deixar que a transferência de, 
vantagens dos bancos às empresait 
industriais, necessária e benfazejai 
ameace interesses poderosos ou' 
quebre solida ri edades antigas. 

Quinto, a desigualdade dentro~da 
própria força do trabalho. A livre 
negociação, ainda que restritíssi- 
ma, e o seguro-desemprego figu- 
ram entre os poucos antçparoe que 
o plano oferece à concentração dtf 
renda. Justas em si mesmas -Himi 
mínimo de justiça em melo a tantfl 
injustiça— têm, quando Isoladas de 
outras nrõvidênclas redistribuído- 

ras, o efeito de aumentar a desi- 
.gualdade entre sindicatos fortes e 
fracos, sinàicalizados e náo sindi-. 
caliiadcis;r:ihtegrantes o exlcuídcj* 
do mercado-formal de trabalho^, 
Procuram, .também, amortecer a: 
resistência por parte dos grupou 
mais capazes de resistir. ■'• 

Assim, Voltamos à questão do 
confisco   salarial,   que   aparece, 
agora, como culminância de toda 
uma estrutura de efeitos e medidas, 
desigualizadoras. Ao apreciá-lo sob 
esse ponto de vista, vale notar que 
foi necessário um grande esforço 
de   òbíuscaçâo   Intelectual   para 
ocultar o que se fez. Para obter o 
resultado   confiscatório   desejado,' 
bastava reajustar todo mundo chi' 
100% do valor da, Subida de preços 
desde seu último reajuste salarial a 
depois subtrair de todo mundo uma' 
porcentagem. fixa, que seria, nò' 
caso desse plano, cerca de 25%. 
Esse método, teria a vantagem dè 
preservar, sem complicações téc, 
nicas, as proporções entre os salá- 
rios reais das diferentes categorjj 
as, independentemente da data-ba- 
se de cada categoria. Dispensaria 
cálculos e regras especiais, nece»; 
sários para evitar que à injustiça' 
absoluta do confisco se acrescen- 
tasse a injustiça secundária porém 
significativa de uma substituição, 
imposta e arbritrária, da hieraN 
quia  salarial.   Mas   esse  método 
alternativo tem também uma outrtf 
virtude, que o marcou para mor: 

rer: a transparência. Pois deixaria 
patente que o confisco se deu da 
forma mais direta: a correção dos 
salários abaixo do aumento dos 
preços.. E   mostraria   que   sua 
conseqüência foi anular os ganhos 
recentes dos trabalhadores e coni 
gelar as injustiças de vinte anos dè 
ditadura e rapina. A Injustiça exige 
a mentira. 

Como então devem as força* 
populares reagir ao plano de estar 
billzação econômica? Primeiro, 
devem aproveitar a oportunidade 
do congelamento para exigir que se 
faça a sério o que o governo efuer 
fazer só meio a sério. A mobiliza- 
ção sindical e comunitária, eqi 
parceria com os governos estadu» 
ais e municipais mais progressista^ 
do país, ajudaria a pôr a nu a 
estrutura da economia brasileira,e 
as iniqüidade» da política oficial; 
Dariálmpulso à organização popu- 
lar af difundiria a consciência,' 
paradoxalmente estimulada pelo 
pacote, do que as relações econô- 
micas sáo politicamente adminisr 

' tradas e constituídas. 
Segundo, dcVem resistir, por 

movimentos reivindicatórios e nuv 
blllzadores, ao confisco salarial e 
às normas escandalosas que tor- 
nam ilegal até mesmo a reposição 
salarial e corrigem só parcial ou 
tardiamente a inflação futura. Náa 
é patriótico ser otário. 

Terceiro, devera esclarecer-se ç 
esclarecer sobre a verdade do quô 
ocorreu! Agora é o baile de másca- 
ras. Depois virão o dia, a luz e a 
luta. ^ 

tOCUTTO MAMOAMWA UMOU. 3». * pn*—*or J» 
UnWtldodt <«• HarMr4 (IUA). «»Jl,lu s m««l»««>« 
d. lundotAe *> fMO* • Urt«g™ Ko»« a OUrtòrl» 
Nacional 4a PDT. 
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Antes de entrarmos mais direta- 

mente numa tentativa de anali- 
sar os efeitos do pacotio, é 

importante rediscutir alguns conceitos 
básicos. O primeiro deles é o conceito 
de real e nominal. 

Numa economia capitalista, que é 
uma economia essencialmente mone- 
tária, o valor de todas as mercadorias 
precisa se expressar em preços monetá- 
rios, em Quantidades de moedas. 
Assim, o valor da moeda assume uma 
importância decisiva no processo de 
circulação e de repartição do valor 
entre os diversos agentes econômicos. 
A inflação não é mais do que um pro- 
cesso de desvalorização da moeda. 

A inflação ocorre antes de tudo por- 
que alguém remarca preços. Quem 
remü-ca preços é quem pode remarcar 
preços: o governo ou as grandes 
empresas. O pequeno industrial e o 
pequeno comerciante, se remarcar 
preços sozinho, pode sofrer a conco. 
réncia de outro capitalista do seu 
iai'-u. Mas se uma empresa, digamos 
auiomobilística, sobe seus preços, nem 
por isto outra empresa pode passar a 
produzir automóveis a preços menores 
c tomar o mercado daquela que 
aumentou preços. 

Desta forma, quem remarca preços 
c quem pode remarcá-los. E quem 
ganha remarcando é quem pode 
remarcar orimeiro e mais rápido que 
os outros; é çor isto, e não por. outra 
razão, que nao é verdadeira a frase: 
"Todos perdem com a inflação". 
Obviamente, se a inflação for alta 
demais pode prejudicar a todos, mas 
nunca irá prejudicar a todos por igual. 
Por uma razão muito simples: a merca- 
doria força de trabalho não pode ter 
seus preços livremente reajustados 
pelos seus possuidores: os trabalhado- 
res. 

Sem voltar á este^princípio ^ásiço 
rito é possível encontrar o fio da mea- 
da da discussão sobre valor real e 
nominal de salários. Se um trabalha- 
dor ganha 100 e o patrão quer reduzir 
o seu salário, uma forma é demiti-lo e 
contratar outro, ganhando menos. Ou 
então aumentar os preços. Aumentan- 
do os preços, inicialmente o capitalista 
consegue aumentar a sua margem de 
lucro sobre o trabalho de seus operá- 
rios. , Logo, se todos os capitalistas 
aumentarem regularmente seus preços, 
o valor real da massa de salários tende 
a cair. Ou seja, o mesmo salário nomi- 
nal (os 100 de que falamos acima) pas- 
sa a comprar cada vez menos coisas. 
Dizemos então que o salário nominal 
se manteve, mas a sua capacidade de 
compra caiu - isto é, caiu seu valor 
real. 

Se quisermos usar a terminologia 
própria do marxismo, podemos dizer 
que a inflação acarreta uma superex- 
ploração do trabalho. Por isto é que os 
trabalhadores são os maiores interes- 
sados na luta contra a inflação. Por- 
que, via inflação, os capitalistas arran- 
cam dos trabalhadores mais valia adi- 
cional, rebaixando o valor real dos 
salários. Desta forma, o valor médio 
dos salários é o produto da reação da 
burguesia contra os salários nominais. O 
valor real declinante simplesmente é a 
cristalização da superexploraçãú dos 
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O pacotao 
ponto a ponto 

Neste artigo, José Carlos Bahia, discute o que 
é salário real e salário nomlnal.além de comentar 
as Implicações do recente choque na economia. 
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trabalhadores. 

Os super lucros 
inflacionários 

Em sietembro, por exemplo, quando 
os bancários foram i greve e criou-se 
um gigantesco movimento em favor da 
trimestralidade, os economistas do 
governo diziam que a trimestralidade 
traria mais inflação, porque os empre- 
sários iriam repassar os preços. Ora, a 
trimestralidade apenas iria recompor 
mais depressa o salário nominal 
corroído pela inflação, elevando o 
salário real. Isto reduziria o lucro adi- 
cional que os capitalistas conseguem; 
rebaixando o salário real, através da 
inflação. Para impedir esta diminui- 
ção, os capitalistas procurariam 
aumentar ainda mais depressa os pre- 
ços, repassando os aumentos de salá- 
rios. . . . 

Um dos efeitos que se procura obter 
com o choque da semana passada é 
justamente acabar com esles lucros 
decorrentes da inflação, que podería- 
mos chamar de "lucros inflacioná- 
rios". E por que os capitalistas aceita- 
riam perder estes lucros adicionais? 
Uma razão é porque a inflação estava 
ameaçando tomar um rumo que pode- 
ria desorganizar a economia. E a outra 
é a garantia do governo de estabilizar 
os salários nos níveis reais em que se 
encontravam. 

Ou seja. a superexploração que a 
classe capitalista moveu contra os 
assalariados nos últimos anos se tradu- 
ziu, entre outras coisas, num processo* 
de peí-manente erosão dos salários 
reais, que se encontram muito abaixo 
do seu valor nominal. O governo 
ofereceu aos capitalistas a promessa 
de que os salários reais ficarão nestes 
níveis. Em troca, os capitalistas se 
comprometem a não recorrer de novo 
a espiral infiacionítia.;^  

A falácia dó 
salário real médio 

Toda a argumentação do governo 
. está centrada em que. de agora em 
diante, os trabalhadores não perderão 
mais porque seu salário real médio 
será mantido. Caso a inflação fique em 
zero. esta afirmação é verdadeira. Se 
ela subir, a escala-móvel protege os 
salários. Tudo bem. Porém, o salário 
real médio não é mais do que o resul- 
tado da superexploração, como vimos. 

Ninguém é contratado por uma 
empresa por um salário médio. O pre- 
ço da força de trabalho é o salário 
nohiinal. Não se compreendendo isto 
fica parecendo que o pico. em cada 
reajuste anual ou semestral, é fixado 
acima do seu futuro valor real médio 
Fiara proteger o trabalhador. Se isso 
osSe verdadeiro, e não é. o congela- 

mento de salários no nível real médio 
estaria sendo neutro para o trabalha- 
dor. 

Se os trabalhadores tivessem seu 
salário nominal recomposto, ou se 
tivesse a volta ao "pico", o salário mí- 
nimo dè março seria de pouco mais de 
I.OOO cruzados. Isto sianificaria voltar 
ao poder de compra dos 600 mil cru- 
zeiros de l» de novembro de I985. Por 
que isto não foi feito? Porque isto 
seria eliminar o superlucro infiacioná- 
rio que os capitalistas acumularam 
neste período. 

Então, a perda existe e não pode ser 
negada. A extensão real dela ainda 
não  foi  rigorosamente  quantificada. 
Muitos sindicatos e o DIEESE concor- 
dam em números de ordem de 250'o. 
Qualquer pessoa, fazendo os cálculos 
oela tabela do governo para a conver- 
são dos salários, perceberá o tamanho 
desta perda. No caso dos salários de 
fevereiro,  esta perda fica ainda  mais 
evidente, pois os salários em cruzados 
caem.   

Congelamento: 
pico   ou media? 

O ministro Dílson Funaro vem 
declarando que os preços foram con- 
gelados pela média, a exemplo dos 
salários, o que vem gerando enorme 
confusão. Afinal, as pessoas sabem 
que os preços foram cohgelados pelo 
nível do dia 26 ou 27 de fevereiro. Mas 
o ministro está certo. Suponhamos 
que o preço de uma mercadoria subiu 
no mesmo nível da inflação nos últi- 
mos seis meses. Ela acompanhou, por- 
tanto, a taxa de inflação. Sendo assim, 
seu preço real médio manteve-se inal- 
terado. O ministro está certo, só que a 
sua afirmação é uma tautologia. c afir- 
mar que o indice de inflação é igual ao 
índice de inflação. 

A única e essencial diferença entre 
preços c salários neste caso é que os 
preços podem subir todo o dia. e os 
salários não. Por isto o valor real mé- 
dio dos salários não é igual áo seu 
valor no dia 27/2, seu valor de pico é ^ 
maior que seu valor médio. Para os 
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preços, não. O valor real médio ç o 
valor de pico, é o valor do dia 27/2. 
Claro que há preços mais ou menos 
atrasados, mas na media o efeito se 
anula. O dólar, que remunera os 
exportadores, foi congelado no dia 27. 
E o valor das ORTNs.quc remuneram 
os bancos, no dia 1* de março. 

Dívida Pública: só 
um alonga prazos 

Os títulos da dívida pública deixam 
de ler correção monetária, desapare- 
cendo as ORTNs para surgirem as 
OTNs. Estas terão prazo tje um ano, 
com valor fixo. Depois de um ano. seu 
valor será corrigido de acordo com a 
inflação do período. As novas OTNs 
serão oferecidas aos bancos c aos 
monopólios que hoje possuem as 
ORTNs pela mesma taxa de juros de 
15% ao ano que os títulos antigos 
vinham pagando. Por este lado, não há 
nenhum alívio para o Tesouro, nem 
perda para aqueles que detinham as 
ORTNs. O benefício para o Tesouro é 
o alongamento do prazo de vencimen- 
to, antes do pacote muito curto, e que 
passa a ser todo ele superior a um ano. 
De resto, nada mudou na dívida públi- 
ca. O governo pretende continuar 
reduzindo a dívida, ou seja, pagando 
em dinheiro parte dos títulos em mãos 
dos bancos e das grandes empresas. 

Os bancos perderam 
alguma coisa? 

Pelo lado das ORTNs, os bancos não 
perdem nada, como vimos. Mas 
podem ganhar muito no orernlght. Boa 
parte destas ORTNs são compradas 
pelos bancos e corretoras com dinhei- 
ro de terceiros, captando diariamente 
no ovcrnight, a um custo mensal infe- 
rior á rentabilidade de 15% ao ano 
mais correção monetária. Como no 
dia 28 o mercado não funcionou, os 
bancos também não pagaram nada - o 
que deu um lucro por volta de 1 trilhão 
de cruzeiros para os donos das ORTNs. 

Como as ORTNs eram vencidas sem- 
pre no dia 15 de cada mês, e ao valor 
das OTNs foi incorporado a inflação das 
fevereiro, é possível que na troca pelas 
OTNs os bancos realizem algo em tor- 
no de 6% aos aplicadorés no over. 
Agora, com o choque, as taxas do over 
caíram a níveis baixíssimos. Assim, 
caso o governo confirme o que foi 
anunciado informalmente na tarde do 
dia 28, os bancos receberão 14,4% da 
correção monetária de fevereiro, mais 
1,2% de juros, num total de 15,7%, 
pagando apenas 7% aos aplicadorés do 
over. Um lucro de mais ou menos 8% 
sobre um total de 150 trilhões de cru- 
zeiros. 

Independentemente destes possíveis 
ganhos com a troca do ORTN por 
OTN, OS bancos perdem o superlucro 
devido á inflação. Este é um novo e 
importante complicador. Não se tem 
ainda claro a extensão desta perda em 
lucratividade e  receitas.  Mas, certa- 
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mente, ela põe em cheque a estrutura 
atual do sistema financeiro e bancário. 

Acabou a ciranda 
financeira? 

A ciranda financeira não acaba 
automaticamente porque acabou a 
correção monetária. A especulação 
desenfreada é característica de 
momentos de crise do capitalismo e 
não depende de haver correção ou 
ORTN. No Brasil a especulação se 
devia á dívida interna e à política 
recessiva. A estratégia do governo, até 
o momento, tem sido a de resgatar, 
pagando pelo valor real os títulos 
públicos e ir reduzindo progressiva- 
mente a dívida. 

É bastante possível que esta estraté- 
gia dé certo. O fator decisivo para 
enterrar de vez a especulação passa a 
ser a decisão dos capitalistas de voltar 
ou não a investir maciçamente na 
ampliação da capacidade produtiva de 

suas empresas. 
O choque pode ter efeito muito 

positivo neste sentido. As empresas 
mais penalizadas serão justamente 
aquelas que sobrevivem à custa dos 
"lucros inflacionáríos". Já as empresas 
mais eficientes, mais capitalizadas, 
terão grandes chances de crescer num 
quadro de estabilidade monetária. 

Os efeitos sobre as finanças públicas 
devem ser bastante positivos. Além de 
alongar o prazo de pagamento da dívi- 
da interna, as primeiras projeções indi- 
cam que a situação do Tesouro melho- 
ra, pois a inflação corroía mais as 
receitas do que as despesas. O ministro 
da Fazenda chegou a falar em redução 
de impostos, se tudo der certo. Tería- 
mos assim o governo com o défict 
fíúblico zerado, e mais; com disponibi- 
idade financeira para organizar um 

amplo programa de fomento aos seto- 
res capitalistas de ponta, oue poderia 
deslanchar uma nova fase de expansão 
acelerada. Este é o sonho dos ioealiza- 
dores do pacote. E parece ter boas 
chances de dar certo. 

Os salários na era do cruzado 
PAULSINGER FSP    23/3/86 

As divergências entre os respon- 
sáveis pela reforma monetária 
e os críticos da mesma a 

respeito do tratamento dado aos 
salários parecem se aprofundar cada 
vez que um e outro lado reapresenta 
seus argumentos. Esta situação'se 
explica pelo modo de encarar a 
questão salarial, a qual é muito 
diferente conforme se assume o 
ângulo do trabalhador ou do patráo. 

Quando uma categoria de traba- 
lhadores obtém o reajustamento de 
seus salários e eventual aumento real 
a titulo de reposição de perdas 
passadas ou de participação no ganho 
de produtividade, este salário é 
encarado pelos assalariados como 
sendo o "real",.isto é, o salário justo, 
que remunera adequadamente seus 
esforços. Mas, nâo para os patrões, 
que tratam de elevar os preços para 
"corrigir" o novo saláno nominal. 
Para a classe patronal o salário que 
lhes parece adequado para alcançar 

a taxa de lucro que almejam é 
eventualmente o salário real médio, 
resultando da interação entre reajus- 
tamentos periódicos e desvaloriza- 
ções continuas do "salário de pico". 
O patronato nâo faz isso de modo 
deliberado e conjunto: cada empresa 
repassa aos seus preços os encargos 
resultantes dos reajustamentos e 
aumentos salariais (além doa de 
outras origens), mas, ao fazerem 
isso, de fato confiscam, enquanto 
classe, partes dos salários ganhos 
pelos trabalhadores, enquanto classe. 
E este confisco nâo foi e nâo é aceito 
pelos trabalhadores, que consideram 
sagrado o seu direito de receber o 
salário "real" e por isso lutam pela 
trimestralidade e pela escala móvel 
de salários, reivindicações negadas 
pelo patronato sob a alegação de que 
são "inflacionárias", o que implica 
que se fossem adotadas ele elevaria 
ainda mais os preços para tornar a 
corrigir os salários para baixo. 
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Quando o D.L. 2.283 estabelece que 

os salários devem ser convertidos 
pela média, ele assume o ponto de 
vista patronal. Ê por isso que a 
justificativa deste procedimento —de 
que ele mantém constante o valor 
real da folha salarial— náo é nada 
convincente para os trabalhadores. 
Que o ponto de vista adotado foi 
precisamente este foi explicitado 
nesta Folha (em 8/3/86) pelo profes- 
sor Francisco Vidal Luna, secretário 
de Planejamento da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da Re- 
pública: "Com uma inflação semes- 
tral de aproximadamente 100% .(12% 
ao mês), a diferença entre o salário 
médio e o pico do salário real é de 
30%. Ou seja: se o decreto tivesse 
pretendido reajustar os salários 'pelo 
pico',' isso significaria que as empre 
sas teriam de arear em seu conjunto 
e do dia para a noite, com um 
aumento real de 30% nas suas folhas 
salariais. Alguém acredita que estas 
empresas poderiam absorver esse 
choque sem repassá-lo aos preços?" 
Do ponto de vista doe trabalhadores, 
a pergunta seria outra: os assalaria- 
dos Já tiveram de "absorver" uma 
perda de 30% de seu salário "real". 
E alguém acredita que os assalaria- 
dos agüentarão os doze próximos 
meses com' seus salários rebaixados 
neste nível? 

Os autores da reforma sustentam 
que, sem a mesma, a inflação 
prosseguiria no ritmo máximo que 
alcançou em Janeiro e fevereiro 
últimos e que assim os salários 
continuariam sendo confiscados, coi- 
sa que agora náo deverá acontecer. 
Este raciocínio esquece que os traba- 
lhadores Jamais se conformaram em 
ganhar o salário médio, isto é, que 
parte do seu salário real fosse 
confiscada pelos fixadores de preços 
e que por isso Já há muito reivindica- 
vam o congelamento dos mesmos. 
Mas, o congelamento deveria servir 
para defender o salário "real" e náo 
para tornar o seu rebaixamento 
permanente. 

Mas, e o abono de 8%, que o D.L. 
2.283 manda acrescentar ao salário 
médio? Este abono representaria um 
beneficio para os trabalhadores se o 
mesmo decreto-lei náo tivesse "rou- 
bado" um mês no próprio cálculo da 
média salarial, acarretando uma 
perda de cerca de 12,5% na mesma. 
Esta questão também já foi bastante 
discutida, sem que as divergências 
fossem superadas. 

Só para recordar o nó da questão: 
ao examinar os fatores de atualiza- 
ção salarial constantes do Anexo 3 do 
D.L. 2.283 verificamos com espanto 
que o fator aplicável ao salário de 
setembro de 1985 (igual a 1,8351) 
corresponde & inflação de cinco 
meses, ou seja, de outubro de 1985 a 
fevereiro de 1986. A primeira vista 
pareceu-nos um erro estatístico e 

assim o denunciamos nesta Folha, 
em 4/3/86. Mas, logo em seguida, os 
autores da reforma vieram a público 
informando não se tratar de erro mas 
do critério adotado, que considera 
que o salário de cada mês-só é pago e 
gasto no mês seguinte. E nada 
adiantou que, ao lado de vários 
economistas, argumentássemos que 
o salário é pago em regimes diferen- 
tes (mensal, quinzenal, semanal, 
diário) e que e gasto, em grande 
parte, antes de ser recebido, costume 
tradicional doe trabalhadores mais 
pobres e que se estendeu aos de 
ganhos maiores por efeito da própria 
inflação.. 

O único resultado desta argumen- 
tação foi que r justificativa da 
atualização semestral em cinco me- 
ses tórnou-se'mala sofisticada. Em 
16/S/86, nesta Folha, o professor 
Edmar Bacha, presidente do IBGE, 
escrevia: "O decreto parte do princi- 
pio de que os salários dò mês são 
recebidos no dia 1.* do mês seguinte e 
que eles são gastas imediatamente 
para pagar as dívidas contraídas nos 
quinze dias anteriores e estocar a 
prateleira para os próximos quinze 
dias". Em primeiro lugar, este 
"principio" não é compatível com as 
Justificações apresentadas anterior- 
mente, como por exemplo o professor 
Vidal Luna (Folha, B/3/86):/'O ponto 
básico é esse: a multiplicação por 1 
do salário de fevereiro (...) antecipa 
uma inflação esperada de zero por 
cento em março. A idéia simples e 
inatacável é que um salário recebido 
em final de fevereiro ou início de 
março será gasto em março —não 
em fevereiro". E óbvio que a idéia 
simples e inatacável do professor 
Luna não é idêntica ao princípio do 
professor Bacha. Afinal, quando os 
fatores do Anexo 3 foram calculados, 
qual foi de fato o critério adotado? 
Em segundo lugar, o modelo teórico 
proposto pelo professor Bacha é 
simples demais e não se baseia em 
qualquer evidência empírica. Afinal, 
não é só de comida que vive o 
assalariado. Ele adquire por exemplo 
num mês que são pagos só no 
seguinte. O aluguel, a escola das 
crianças, as contas de luz, gás, água, 
telefone, condomínio etc. de fevereiro 
sofreram a inflação de fevereiro e 
foram pagas apenas em março, 
provavelmente cõm o salário de 
fevereiro. E o mesmo ocorre com as 
compras   de   roupas,   móveis   etc. 

feitas em prestações. Finalmente, se 
o assalariado realmente gastasse 
metade de seu salário de fevereiro 
em fevereiro, o professor Bacha terta 
que admitir que pelo menos a metade 
da inflação deste mês tem que entre 
para calcular o seu salário médio s 
nível dos preços de fim de fevereiro. 

Creio que a discussão até o mome; 
to deixou claro que o salário medi 
real do semestre de 9/85 a 2/86 pod 
ser calculado de diversas maneiras, 
conforme a suposição que se faça a 
respeito de quando os salários são 
pagos e gastos. Do ponto de vista do 
trabalhador, o salário é ganho no mês 
em que ele trabalha para o patrão e 
ele regula seus gastos em função 
desta expectativa de ganho. Mas, 
para o patrão o importante é a data 
em que ele desembolsa o salário, pois 
no período em que o assalariado 
produz sem -receber/ ele (patrão) 
pode dispor do dinheiro para negóci- 
os. Do seu ponto de vista, o salário do 
mês do reajuste Já é pago "corrigi 
do", ou seja, depois que o encargo dr 
reajuste foi repassado aos preço: 
daquele  mês.   O  D.L.  2.283  adoia 
exatamente este ponto de vista, de 
que   resulta,   não  por  acaso,   un 
salário médio achatado. Ao menof 
para os empregadores que cohsc 
guêm obter um mês de trabalho de 
seus empregados antes de pagá-los, a 
média   salarial   calculada   com   os 
fatores do D.L. 2.283 deve correspon- 
der à sua realidade. Neste caso, o 
congelamento do salário pela média 
transfere "ganhos inflacionários" do 
empregado ao empregador, pois o 
presumido fim da inflação elimina a 
vantagem do gasto antecipado para o 
primeiro, mas preserva por inteiro a 
vantagem do pagamento retarda ei 
para o último. Além disso, a méd 
semestral de cinco meses implica ei 
transferência líquida de renda c'. 
trabalhador ao patrão em todos c 
casos de pagamento de salário ei. 
prazos inferiores a um mês. 

O governo, autor e responsável 
pela reforma monetária, proclama a 
intenção de que as regras de conver- 
são sejam neutras quanto à distribui- 
ção da renda. Se a intenção for 
autêntica, o governo não pode deixar 
de alterar a política salarial contida 
no D.L. 2.283. 

r*Ul tlHOlt. U. * «conomlila. proUiux da USf 
pM^uiMdor   da   Canua    Iraillaira   4*    AOAUM 
Plonaiomanta (Cabras). 
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PALESTRA SOBRE O PACOTE ECONÔMICO DO GOVERNO 

REALIZADA POR PAULO SCHILLING EM   13/3/86 no CPV 

( sem revisão do expositor ) 

Três pontos são fundamen- 
tais para entender as resolu- 
ções baixadas pelo governo no 
estilo do plano Baker do FMI. 

1. O pacote é complexo e 
apresenta aspectos positivos e 
negativos.  Precisava-se parar 
com a  inflação que chegaria a 
^50% em   1986. 

2. Precisava-se acabar com 
a correção monetária  inventa- 
da por Otávio Gouveia de Bu- 
lhões para    acompampanhar a 
inflação crescente.  Esta forma 
de atacar a  inflação deu certo 
até que ela atingisse 50%.  Daí 
para frente não era mais sohj 
ção,  pois a correção monetária 
acaba  realimentando a própria 
inflação,  gerando um automa- 
tismo de aumentos que contra 
riava a lei da oferta e da prõ 
cura.   2  a  0  para o Sarney.    ~ 

3. A participação popular 
que está ocorrendo, e que es- 
tá  no  programa  do  PT,  da  Cut, 
da  Igreja,  foi  positiva.     Mas 
utilizaram-se do Decreto Lei 
na calada da noite.  O Congres 
so poderia  ter  legislado, e a ~ 
necessidade de sigilo poderia 
ter sido contornada. O povo 
não foi consultado,  não partici 
pou da decisão.     E a participi" 
çao  popular  é  relativa,  pois 
não estão ocorrendo as puni- 
ções de fato.  Mas , esse aspec 
to do controle popular é posi-- 

tivo.   3  a  0  para  o Sarney. 
Mas aqui   termina o  triunfo 

de Sarney. 
Os economistas do governo 

representam  uma  esquerda  mar- 
xista, e hoje estão a serviço da 
direita.  Podem ser considerados 
como inimigos piores ainda,pois 
têm o conhecimento da dialéti- 
ca  marxista. 

Um  outro  fator  que  tem pe 
sado na repercussão do pacote" 
e o monopólio da comunicação 
social  que,  no Brasil é muito 
bem  feito,  e apresenta níveis in 
ternacionais de qualidade.  Isto e 
o que se viu em episódios recen 
tes, como por exemplo a  mortê- 

de  Tancredo. 
Por estes fatores,  entre ou- 

tros,  a reversão de  todo o pro- 
cesso  vai  ser  lenta.  Temos    que 
considerar  que o governo Sarney 

estava encurralado por proble- 
mas muito sérios, até com  refle- 
xos  militares. 

Vamos destacar alguns fa- 
tores: 

a) A Aliança   Democrática 
estava praticamente liquidada 
desde as eleições municipais, 
o que veio a se agravar com 
a reforma dos ministérios, Ojn 
de o PMDB foi marginalizado 
e o PFL "ganhou" com seus 
ministros 70% do orçamento 
de todos os ministérios. O cli 
ma reinante era de tremendo" 
enfrentamento. As declarações 
feitas por Pimenta da Veiga e 
Fernando Henrique Cardoso fo 
ram sintomáticas. 

b) O governo estava en- 
frentando uma crise econômica 
muito séria, apesar de ter ver 
gonhosamente falsificado índi- 
ces, como por exemplo a pas 
sagem do INPC para o IPCA, 
com um roubo de '♦% . 

c) O governo via chegar u^ 
ma crise social com a aproxi 
mação das campanhas sala- 
riais, principalmente do ABC. 
Na redução da jornada de tra 
balho, o governo sabia que i- 
ria ser questionado. Por que 
trabalhar ^8 horas semanais 
se as nações industrializadas 
trabalham menos? Por que um 
torneiro da Volks da Alemanha 
ganha mais que o do Brasil? 
Se o PIB subiu cerca de 7 ve- 
zes, por que abaixou o salário 
mínimo para uma quarta par- 
te?    Com  tudo isso, a campa 
nha da CUT ia ser muito du- 
ra. 

d) No setor externo, amea 
cava uma crise internacional 
com o país não conseguindo 
renegociar a dívida externa. 
Os bancos credores exigiam: 
T liquidação da inflação 
- privatização das empresas 
estatais 
- quebra de reserva no merca 
do de informática 
- alterações no sistema  finan- 
ceiro nacional. 

Ora, os credores sabem que 
o Brasil não tem condições de 
pagar a dívida.  E assim, há pro* 
postas de transformar a dívida 
externa em  investimento.  Um e 

xemplo disso é o projeto bina- 
cional JICA sendo realizado em 
conjunto com o 3apão, e que 
vai alienar uma grande extensão 
do território brasileiro, além 
de trazer uma grande quantida 
de de  imigrantes japoneses-30% 
da.mão de obra - que em  pou- 
co dominaria o restante da  mão 
de obra. 

Este mesmo pacote,  cópia  do 
plano Baker americano,  já  foi £ 
plicado na Argentina,  Israel  e 
Peru. O grande mérito dos alu- 
nos de Conceição Tavares é o 
de serem bons tradutores do  In 
glês.    E ainda mais:  no Brasil, 
devido à pressa, o plano está 
muito mal  feito e muitas retifj_ 
cações e esclarecimentos ainda 
vão ser dados pelo governo. 

Por exemplo: o congelamen- 
to só foi decretado no preço fj_ 
nal.  Isto é um erro primário. 
O tabelamento tem que ocorrer 
em todos os níveis, começando 
da fábrica. 

Temos que atentar que este 
pacote não provoca por si  ne- 
nhum aumento do  PIB,  mas, ao 
contrário,  determina  um ônus 
para a economia, e joga  seu pa_ 
gamento para a classe operária. 

Qual  teria sido a    proposta 
assumida por um governo popu- 
lar?   (tipo PT,  por exemplo) 

Se considerarmos que a  bur- 
guesia ganhou uma enorme quaj2 
tidade de dinheiro às custas da 
inflação nesses anos todos,  se- 
ria lógico que fosse essa mesma 
burguesia que pagasse - pelo 
menos uma vez - o ônus do pa- 
cote.  Assim,  se tivéssemos tido 
a chance de fazer o pacote,  nós 
atualizaríamos os salários até 
27 de fevereiro e rebaixaríamos 
os  preços em   15%,  como  foi 
feito por Câmpora na  Argenti- 
na.  Isto não seria  nem  recessi- 
vo,  nem  inflacionário. 

Qual seria a solução popu- 
lista (Brizola,  por ex.)?  Fariam 
a atualização dos salários até 
27 de fevereiro, e  manteriam 
os preços de 27/2,  dividindo as- 
sim,  o ônus entre  a  burguesia  e 
os trabalhadores. 

E qual  foi  a  solução    -  bur- 
guesa e reacionária  - adotada? 
Os preços foram congelados em 
seu pico de aumento, em  27/2, 
e os salários dos trabalhadores 
foram congelados pela  média 
dos  últimos 6  meses,  sem  consi 
derar a  inflação de  fevereiro, afe 
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Isso vai ocasionar uma perda 
de 25% ou até mais para algu 
mas categorias, como por exêin 
pio a dos petroleiros, que deve" 
na  ter  tido um aumento de 
105%, e recebeu apenas 61%, 
com  uma perda      de 44%. 

O rebaixamento de salários 
reflete diretamente na alimen 
tação da população, onde sa-— 

bemos que muita gente não co 
me nem o estabelecido pela rã 
ção mínima de 3.400 calorias.- 

E a fome e a miséria total. 
Por isso, é um genocídio abai 
xar ainda mais o poder aquisT- 
tivo do povo. 

E para o salário mínimo, o 
que aconteceu? Notem que o 
salário mínimo é o único sala 
rio oficial, e pelos cálculos a- 
tuais sabe-se que,  por  menos 
de três salários mínimos não 
se vive,  se vegeta.  Isto para 
uma  família  média  brasileira. 

Vamos fazer uma compara 
ção entre o custo de vida e~ 
o salário mínimo em 19 de no 
vembro de 85 a 27 de fev . ~ 
de 86 a partir dos índices 100 
em   1° de novembro. 

01/11/85 
27/02/86 

custo de 
vida 

100 
167 

salário 
mínimo 

100 
133 

Por essa  tabela, é fácil 
vermos que se o custo de vida 
passou de   100 a   167 e se o sa 
lário foi  para apenas   133, HOLH 

ve uma perda de 34% no poder 
de compra. 

Agora  vamos desmascarar o 
argumento  fundamental  do go- 
verno com  referência aos salá- 
rios.   Eles afirmam  que  não con 
sideraram os   14% de inflação- 

de  fevereiro porque esse salá- 
rio vai  ser  recebido em  março, 
quando a  inflação vai  ser  zero. 
Isso é argumento de economista 
de "torre de marfim", que é a 
FIESP, ou de "palácio de cris- 
tal", como são os gabinetes de 
Brasília.  Para a  maioria que 
compra a crédito, o preço é o 
do dia,  porque comprou fiado. 
O mesmo vai  se reproduzir com 
o cartão de crédito.  Assim, pa- 
ra a  maioria da população,  80 
ou 90% do salário foi gasto em 
fevereiro mesmo. 

Um governo popular teria to 
mado outras medidas. 

A causa básica da  inflação 
no  Brasil  e  no  39 Mundo é  a 

dívida externa.  Vamos fazer  ai 
gumas contas com os valores ~ 
de  1984.  Nesse   ano pagamos 
US$  13 bilhões de dólares de 
juros.  Mas, para conseguirmos 
pagar essa quantia, tivemos 
que aumentar violentamente a 
exportação e conseguimos ex- 
portar 27 bilhões de dólares. 
Porém, há uma constante no 
mercado que mostra que quem 
precisa exportar muito, tem 
que exportar barato. Assim, 
por exemplo, exportamos milho 
a US$ 70 a tonelada e tivemos 
que recomprar a US$  190 a  to 
nelada, para suprir o abasteci^ 
mento interno de criadores. 

Vamos continuar os cálcu- 
los: para exportarmos 27 bi- 
lhões de dólares, o governo  te 
ve que desvalorizar o cruzeiro 
diariamente.  E assim os expor 
tadores recebiam a cada dia _ 

o que o trabalhador demorava 
seis meses para receber. Além 
disso, como promoção e incen 
tivo à exportação, o governo- 

gastou outros 6 bilhões, de   u- 
ma forma altamente inflacioná 
ria. Com as perdas   por   ter-- 

mos vendido barato, podemos 
computar cerca de 4 bilhões 
de dólares mais. Assim, expo£ 
tamos US$ 27 bilhões e gasta- 
mos US$ 23 bilhões, o que   re 
sulta apenas    US$ 4 bilhões - 

de divisas para o país. 
Mas as perdas não param 

por aí.  Em Carajás exporta- 
mos 56 milhões de toneladas 
de minério de ferro, e os  con 
tratos assinados durante o   Gõ" 
verno Geisel  vão até o ano 
2.000.  Há multinacionais, co- 
mo por  exemplo a  Philips,   que 
exporta um transistor para   a 
matriz por   1   dólar e recom- 
pra esse mesmo transistor   por 
12 dólares. 

Se compararmos a cifra   de 
23 bilhões de dólares com   o 
salário mínimo, vamos ver   que 
em novembro ele era de 40  dó 
lares, ou 480 dólares anuais.   — 

Se pensarmos em termos de 23 
bilhões, poderíamos com essa 
quantia    dar uma gratificação 
dé dois salários mínimos por 
mês para cada trabalhador   que 
se encontra hoje na faixa da 
miséria, ganhando um  salário 
mínimo. 

Em resumo, deveríamos  di- 
zer não à dívida externa assu- 

mida por militares e roubada 
do povo. 

Mas ainda não para  por aí. 
Itaipu,  por exemplo,   poderia 
ter custado 4  bilhões de dóla- 
res, uma vez que a previsão 
foi de 2 bilhões,  segundo o 
seu presidente, o Cal. Costa 
Cavalcanti.  Mas agora se diz 
que seu custo foi de   16 bi- 
lhões, o que mostra que  12 bi_ 
Ihões de dóalres evaporaram. 
Nesta Nova  República  já se 
prevê que o custo vá para  25 
bilhões! 

Apesar de tudo isso, no pa 
cotão não se fala em dívida " 
externa,  tabelamento de juros, 
preço de produção, etc. 

O que nos resta fazer? 
O presidente Mediei  tam- 

bém havia decretado que era 
proibido reajustar os salários 
acima dos índices.  Agora o go 
verno democrático da  Nova  Re 
pública toma atitude igual ou 
pior ao período mais negro da 
ditadura.Na verdade, em   1985 
a economia apenas se reaque- 
ceu.  Não houve crescimento de 
economia porque os níveis re- 
cordes de   1980 não foram ul- 
trapassados.  Mas foram os tra 
balhadores que conquistaram " 
aumentos reais de salários, 
causando com isso o reaqueci 
mento da economia.  E agora- 

é o governo quem se faz do- 
no dos louros dessa conquista. 
Novamente vamos ter que re- 
conquistar os aumentos,  já que 
haverá fatalmente uma baixa 
de salários. 

Se compararmos nossa si- 
tuação com a da Argentina,va 
mos ver que as explicações do 
governo para  os  problemas a- 
tuais daquele país são parciais 
ou  insuficientes.  Não basta di- 
zer que o plano Baker aplica- 
do no Brasil ocorre em condi- 
ções melhores que na  Argentj_ 
na porque o Brasil estava com 
a economia em expansão.  3á 
vimos que  isto não é verdade. 
Por outro lado na Argentina 
não existem 86 milhões de  in- 
divíduos comendo menos calo- 
rias que o necessário.  Se hou- 
ve alguma alteração no padrão 
de vida de lá,  foi  pela passa- 
gem de uma parte da  popula- 
ção para o nível  de classe mé 
dia e não para o nível de mar_ 
ginalizados que temos hoje. 
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Raymundo Faoro 
Entre o Carnaval e a Páscoa 

A festa nas ruas, que o 28 de fe- 
vereiro inaugurou, instrumentada 
pelos meios visuais de corrtunica- 
çao, teve o gosto do pão e do mel. 
O povo reencontrou-se com o go- 
verno, que deu o sinal de partida e 
a senha de comando. O vínculo 
entre os que mandam, porque po- 
dem, e os que obedecem, ultra- 
passou a fórmula e o compasso 
dos últimos tempos. Ultrapassou, 
mas não mudou a equação: a se- 
nha veio de Brasília, de surpresa e 
do alto.  O consenso que daí st 
formou  mobilizou as multidões, 
mas não partiu delas. Num "con- 
senso estruturado", formado pela 
elite política e, a partir dela, trans- 
ferido   para   camadas   inferiores, 
pela   via   de  canais   controlados. 
Saiu-se, não obstante o registro do 
modo e do processo, do imobi- 
lismo a que se amarrou o ofida- 
lismo nestes dez meses de indeci- 
sões, enganos e farsas. 

A mudança abre espaço a op- 
ções e impasses, de acordo com a 
dinâmica que se vier a seguir. De 
um lado, a participação social, 
ainda que induzida, acumula de- 
mandas crescentes - a participação 
é uma demanda, lembra respei- 
tado dentista político. Leva, se re- 
presada, á "mobilização incontro- 
lada" ou à "hipermobilização". O 
efeito patológico ocorre sempre 
que a moldura insdtudonal se pa- 
ralisa, recusando-se, por conserva- 

dorismo ou medo, a acompanhar 
o  ritmo  reformista.   O  descom- 
passo entre a mobilização e a es- 
trutura    institudonal    caracteriza 
um modelo, nosso velho conhe- 
ddo, o populismo. O pior resul- 
tado do populismo é a ambígua 
ilusão que está nos seus propósitos 
conflitantes:   supõe   que   anula   a 
reação, com suas medidas de su- 
perfide, quando, na verdade e não 
ingenuamente, a provoca, em in- 
confessado desejo. Vive dentro de 
uma contradição,  na qual os de- 
magogos - se competentes, liber- 
tos de obsessões e aóceis aos fatos 
- encontram sua hora e sua vez. 
Rompido o imobilismo, esses per- 
sonagens de opereta entram, com 
glória, no museu de  cera.  Fora 
daí, os mortos, como em Molière, 
ganham   cores   e   carnes,   numa 
temporada de boa saúde. 

Não basta, como sabemos nós e 
como sabem os chilenos do tempo 
de Frei, em lição que os argentinos 
da época peronista não esquece- 
ram, que a mobilização conquiste 
as ruas. Não é sufidente, por sua 
vez, que a reforma - ainda que au- 
têntica e relevante - se deflagre. A 
reforma e a partidpação popular 
provocam o reequipamento insti- 
tudonal,   não   pela   via   do   re- 
mendo,   mas  de  estruturas  que 
desimpeçam o curso representa- 
tivo entre o povo e os dirigentes. 
Ninguém se engane, por maiores 

SENHOR 
18/3/86 

Cláudio Abramo 
O que falta fazer 

O  pacote amiinílarionário do 
governo parece ter  resolvido al- 
gumas coisas, ou muitas coisas, c 
adma de tudo, devolveu, ou deu, 
aos brasileiros, a sensação de que 
são partídpes da vida e das ded- 
sões do pais onde moram. A prin- 
dpal característica do povo brasi- 
leiro é a tradidonal, c justificada 
desconfiança   que  cada   cidadão. 
homem, mulher, velho ou jovem, 
e até as crianças, devota ao go- 
verno, seja ele o federal, sejam os 
estaduais,   sejam   os   munidpais. 
Governante, no Brasil, c, para o 
povo, que tem razões para isso. si- 
nônimo de aventureiro, dilapida 
dor,  ladrão,  incompetente  e  re- 
lapso, aproveitador c bisonho, ne- 
gligente e indolente; a política é 
vista como uma das formas de ga- 
nhar dinheiro rapidamente, como 

bater caneira, passar o conto-do- 
vigário ou assaltar bancos; ou, 
também, cobrar juros altíssimos 
via estabeledmentos bancários. O 
político, e o homem de governo, 
são sempre alvos da desconfiança 
e do ceticismo do ddadão brasi- 
leiro comum. O pacote teve o 
mérito de invener essa situação c 
essa condição, e se pode dizer que 
a campanha de fiscalização de pre- 
ços superou, de muito, a campa- 
nha das diretas1-já ie o presidente 
da República, José Samey, obteve 
urna popularidade com a qual 
nem mesmo Getúlio Vargas, nos 
seus dias de maior devaneio, ja 
mais sonhou ter. 

Tudo isso é positivo.e não há 
como aplaudir esse sentimento 
novo que passou a dominar o 
nosso   povo,   independente   de 

que sejam os entusiasmos palacia- 
nos, ao querer personalizar a his- 
tória, cancaturando-a num chefe, 
num líder, num predestinado, 
num pano do destino. Por esta 
via, tentadora e rendosa, um go- 
verno, fraco na essènda e pela ori- 
gem, exibirá, escoada a retórica e 
findo o baile, suas bases frágili • 
mas. 

O velho Hegel sabia das coisas, 
quando reformulou o conceito de 
superação. A tese obriga duas for- 
ças, uma que nega e outra que 
conserva, num jogo que leva a um 
patamar superior, sem retomo e 
sem volta ao passado. Se, pelo re- 
ceio de desenvolver as conseqüên- 
das do que se negou, se vier a 
conservar o tempo morto, pela via 
de muitas máscaras conservado- 
ras,   o   passado  cobrará   pesado 
ágio  no  seu  retomo.   No  pavi- 
mento escondido se voltará a ou- 
vir, não só a voz dos fantasmas de 

Ealavra   irresponsável,  mas  tam- 
ém o tinir de esporas atrevidas e 

insolentes.    Convém    refletir, 
quando não por cautela, que as 
multidões não cabem no bolso do 
jaquetão de ninguém, por melhor 
que seja o alfaiate. Que a nossa 
oligarquia, ainda que renovada, se 
capadte que"o equilíbrio, no fu- 
turo, será impossível na ponta da 
espada. SENHOR 

18/3/86 

classe social ou nivcl de vida. Mas 
há mais do que isso. Subiiameute. 
se tornou claro o que já cia claro 
para uma porção de geme. des- 
graçadamente não ouvida com a 
devida atenção durante os meses 
que precederam á edição do pa- 
cote   antiinllação:   os   principais 
agentes inlladonários eram a ga- 
nância dos comerciantes c a láha 
de escrúpulos de seus prepostos. 
Não   é   possível   imaginar,   além 
disso, que um gerentezinho de su- 
permercado" decida, por sua von- 
tade e volição, remarcar os preços 
dos gêneros que põe a venda sem 
que o dono, o proprietário, não o 
saiba ou não tenha dado ordens 
expressas, a menos que o gerente 
ganhe uma comissão pelo volume 
de vendas que obtém. Os super- 
mercados   já   ganham   enorme- 
mente porque compram tudo a 
prazo, de 30, 60 ou 90 dias, e ven- 
dem a vista, podendo com aplica- 
ções judidosas tomar esse jogo de 
créditos  e  entradas   muito  mais 
vantajoso apenas com a diferença 
de prazos. 

Também o que se temia já co- 
meçou a acontecer, a saber, alguns 
produtos começaram a desapare- ' 
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cer  dos   supermercados.   Kssa  c 
uma outra violação flagrante das 
regras do jogo, c o governo sabe 
que não existe acordo de cava- 
lheiro possível com certo tipo de 
gente que faz da fraude e da viola- 
ção o seu espone favorito - e lu- 
crativo. É verdade que as autori- 
dades federais têm demonstrado 
bastante rigor na fiscalização e na 
punição dos culpados. "Mas isso 
não basta. Se um sujeito c preso 
batendo carteira do vizinbo, den- 
tro do ônibus, ele será preso e fi- 
cará   confinado   durante   algum 
tempo, é o que se imagina. Mas o 
dono.de uma cadeia de supermer- 
cados que viola repetídaraente a 
tabela  de preços  consegue ficar 
impune - e solto. Já se ouvem cri- 
ticas nas filas dos supermercados, 
nas lojas e nas ruas, a essa inação 
do governo. Outro dia ainda um 
senhor respeitável nos perguntava 
por que o dono de uma conhecida 
cadeia  de  supermercados conti- 
nuava a violar a lei impunemente 
se poucos minutos antes o nosso 
interlocutor assistira á prisão de 
um malfeitor juvenil que tentara 
arrancar a bolsa de uma senhora. 
O menor ainda levou uns cascu- 

dos,  certamente  merecidos,  mas 
deslèridos por um homem muito 
mais forte do que ele: "Está certo 
isso?", indagava o' provectò se- 
nhor. Não, não está certo c a pu- 
nição dos culpados deve ser igual, 
como a lei é igual para todos. 

Não vamos voltar hoje ao tema 
dos aluguéis de casa, um capitulo 
não resolvido no pacote, porque 
as coisas ficaram, na verdade, mais 
ou menos, como estavam. Mas in 
sistimos na fiscalização redobrada 
dos comerciantes que escondem 
estoques de produtos agrícolas e 
de gêneros em geral, como a carne 
e outros, na esperança de vendê- 
los no mercado negro. Não se 
pode regular a economia de um 
país na escala desejada pelo go- 
verno se não se agir rápida e se- 
veramente contra esse tipo de con- 
traventor, mais perigoso do que o 
assassino comum porque atínge, 
com sua sonegação, milhares e 
milhares de pessoas. 

Na verdade, não vemos como o 
governo poderá manter a sua 
polídea em relação à fiscalização 
dos preços e á manutenção das 
suas tabelas se ele não se atirar re- 

soluuimentc na distribuição direta 
dos   próprios   gêneros   que  im- 
1)ona. É a única maneira de que- 
war a coluna dorsal dos especula- 

dores. Há muitos prédios vazios 
ou abandonados na cidade, c aliás 
há uma área imensa na rua Prol. 
Artur Ramos, nos Jardins, onde 
Ibi iniciada uma obra imensa para 
apartamentos para a classe média 
alta e por alguma razão ficou tudo 
pela metade. Há também o prédio 
do hotel Anhembi, que exibe sua 
elegante estrutura ao passante. Es- 
ses, como dezenas de outros edifí- 
cios abandonados ou sem uso, 
poderiam ser usados pelo go- 
verno, com um custo mínimo, 
para ali serem expostos à venda os 
produtos que o govemo importa 
para quebrar a ambição desme- 
dida e a voracidade lupina dos co- 
merciantes desonestos. Para que 
importar carne, arroz, ou Deus 
sabe o quê, se é para entregar tudo 
isso a intermediários, que vão ga- 
nhar em cima? Esse àuninho, da 
distribuição direta, nos parece ine- 
vitável. Será preciso ver se o go- 
vemo tem a audácia adicional de 
fazer isso, depois de ter mostrado 

oragem do pacote.    ' 

Frankfín de Oliveira 
A dupla moral 

Ü primeiro dever do Estado 
brasileiro é com os brasileiros. É 
dever que tem a força inflexível de 
um imperativo categórico. Dele 
não há como íugir. Não o enten- 
deu assim o primeiro govemo 
dessa gororoba chamada de Nova 
República. Não é esta uma asse- 
veração gratuita. Muito menos 
uma verdade que possa ser ofus- 
cada pela histeria publicitária dos 
alumbrados pelo ucasse de 28 de 
fevereiro. A sua transparência ful- 
mina os sofismas dos que se inves- 
tiram na dolorosa missão de em- 
pulhar o povo brasileiro. Veja- 
mos. 

Os ganhos salariais que a gente 
que constrói este país com o seu 
trabalho, seja de que natureza for, 
destínavam-sc a repor as perdas 
de salários sofridas ao longo de 20 
anos de achatamento da remune- 
ração do trabalho. Homens, mu- 
lheres, inclusive menores não re- 
ceberam no decurso de 1985 ne- 
nhum prêmio, nenhuma benesse. 
Não eram ganhos, eram reposi- 
ções. Só isto, não mais que isto. 
Mas eis que inompe o pacotaço. E 
o diklal de 28 de fevereiro inter- 
rompe o processo de resgate de 20 
anos de arrocho salarial. O edito 

SENHOR 25/3/86 

do sr. Jjamey, que se esmerava na 
falsa postura populista de tio dos 
pobres, já que de pai se inculcara 
o criador do Estado Novo, declara 
ilegal a reposição do valor dos sa- 
lários, tachou de ilegal a recupera- 
ção das perdas salariais imposta 
aos que trabalham desde o inicio 
do golpe militar, perdas amplia- 
das pelas manipulações do índice 
de 1973, pelo expurgo e pelo rea- 
juste de 1979 feito com defasagem 
de dois meses e pelo decreto-lei de 

1983. Que se danassem os assala- 
riados, decretou a Nova Repú- 
blica. O ucasse de 28 de fevereiro 
ordenou que os trabalhadores ba- 
nissem de sua memória social, ex- 
pulsassem de sua lembrança o es- 
bulho de duas décadas de consu- 
lado castrense. Singer, Barelli, en- 
tre outros, e mais recentemente 
Robeno   Mangabeira   Unger de- 
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monstraram não existir, em nome 
do combate á inflação, nenhuma 
razão   técnica   para   tal   procedi- 
mento. Neste vácuo de motivos e 
razões, surge, então, para ocupá- 
lo, uma única explicação. A Nova 
República não se considerou cul- 
pada por dois decênios de perdas 
salariais.  Mirou-os, deu de om- 
bros, e murmurou: nada de repor 
o saque salarial feito pela dita- 
dura. E cancelou o processo de 
sua recuperação, com a tranqüili- 
dade com a qual o bom burguês 
queima o seu charuto. 

Ora, muito bem. Se esta foi a 
razão, por assim dizer moral, do 
veto  à  recuperação salarial,  por 
que a honorabilíssima Nova Re- 
pública e o seu governo não trata^ 
ram a dívida externa, matriz da 
nossa inflação, cia mesma forma 
pela qual trataram os assalariados 
brasileiros? A dívida foi contraída 
pela ditadura, aumentada por go- 
vernos que não representavam a 
vontade   nacional,   por  governos 
impostos à Nação pela força. Se a 
Nova República decidiu ignorar o 
esbulho   salarial   produzido  pela 
ditadura, por que não se recusou 
pelo menos a suspender o paga- 
mento dos juros da dívida externa, 
produzida pela mesmíssima dita- 
dura? Por que tratar na base do 
fel os brasileiros e tratar a mel os 
banqueiros    internacionais,    que 
eram e são credores da ditadura? 

Foi isso que, com o ucasse de 28 
de fevereiro, a Nova República c o 
seu governo fizeram. Implantaram 
uma moral para os seus súditos 
internos e uma outra moral, para 
os seus donos externos. Uns foram 
premiados com a degola; os ou- 
tros, com a garanda de que conti- 
nua intocável o "direito" de espo- 
liar. 

A doutrina aética da dupla mo- 
ral, implantada pelo primeiro go- 
verno aa Nova República, tem, no 
entanto, um mérito inquestioná- 
vel : revela que continua impune o 
tartufismo da nossa sociedade 
política. 

Brizola SENHOR   18/3/86 

Samurai acuado 
Desde que voltou do exílio, em 

1979, e ícz uma renlrée triunfal no 
Cenário brasileiro - ganhou o go- 
verno do Rio, em 82, e as prefeitu- 
ras do Rio e de Porto Alegre, em 
85, além de ter expandido conside- 
ravelmente sua iniluénda pelo País 
aloia -, o governador Leonel Bri- 
/.ola demonsuou  inegável compe- 

lòncia política para acuar seus prin- 
cipais adversários: o governo e, 
principalmente, o PMDB. 

Mas, a partir da divulgação do 
Plano de Estabilização Econômica, fi- 
cou claro porém que, se é muito 
bom no ataque, Brizola daudica na 
defesa. Por três vezes, ele negou o 
"pacote", até perceber que, mal- 
grado as restrições cabíveis, a re- 
forma econômica proposta pelo 
governo anastou um entusiasmo 
popular só comparável á mobiliza- 
ção pelas "diretas-já", em 1984. 

Assim, desnorteado, Brizola co- 
mandou o programa em cadeia de 
rádio e televisão que a legislação 
eleitoral garante anualmente aos 
partidos    políticos. 

Brizola aplaudiu - "louvamos a 
atitude de Sarney, que assumiu o 
mérito e a responsabilidade de 
romper o imobilismo" - e vaiou: 
"os bancos internacionais, os gru- 
pos econômico-financeiros e o pró- 
prio FMI, apoiaram este pacote de 
medidas e se tudo isto é bom para 
eles não é bom para nós". 

A disposição para reconhecer  as- 
pectos posidvos na ação do governo 
não   deu   resultados   satisfatórios. 
Brizola fez um jogo de "morde e as- 
sopra", que só expôs, ainda mais, 
as  falhas do»seu  projeto político 
centrado num só item: as eleições 
diretas. Tanto assim que, na quarta- 
feira passada, 12, ao assumir interi- 
namente o governo do Estado - de- 
vido à viagem do governador á Eu- 
ropa -, Darcy Ribeiro proclamou 
enfaticamente  seu   apoio  á  nova 
política econômica do governo. Em 
declarações ao Jornal do Brasil - as 
quais, certamente, o governador ti- 
tular não endossaria - Darcy Ri- 
beiro, provavelmente com um olho 
nas eleições de novembro que vai 
disputar para suceder Brizola, foi 
enfático nos elogios ao presidente: 
"Este sim, é o meu Samey, o Sarney 
da bossa nova da UDN, o Sarney 
favorável à Lei de Remessa de Lu- 
cros, que veio ao encontro das nos- 
sas posições." 

Apanhados de surpresa pela ação 
do governo que eles julgavam inca- 
paz de tanta ousadia, os brizolistas, 
como diria o professor Darcy Ri- 
beiro, vão aos trancos e barrancos. 
È aí incluindo-se até mesmo a ad^ 
ministraçâo do prefeito Saturnino 
Braga, que determinou um aumento 
do imposto predial até a data da 
promulgação do "pacote econô- 
mico". 

Oe a decisão do prefeito carioca 
pode encontrar sólidas justificativas 
técnicas - sem poder reajustar o 
IPTU, ele alega que os cofres do 
município sofreriam uma sangria 
de Cz$ 800 milhões -, desmorona-se 

diante da imprudência política. O 
carioca, comprovadamente simpá- 
tico a Brizola nas duas últimas elei- 
ções, condenou o aumento. E, pela 
primeira vez, o governo federal en- 
controu o caminho da populari- 
dade. 

O ministro da Fazenda, no 
fundo, respondia á ponderação 
feita por Brizola, durante o pro- 
grama de rádio e televisão, de que 
não estava criando dificuldades ao 
"pacote econômico", e, sim, "tra- 
tando de elucidar as coisas". Caute- 
loso diante da receptividade popu- 
lar ao plano do governo para aca- 
bar com a inflação, foi forçado a le- 
var água para o moinho do adver- 
sário, louvando o congelamento de 
preços, o seguro-desemprego - 
"uma iniciativa limitada, restrita", 
ressalvou - e o beneficio aos mu- 
tuários da casa própria. 

Para não ficar inteiramente afo- 
gado politicamente pelos elogios, 
Brizola agarrou-se ao ponto mais 
polêmico embutido nas medidas do 
governo: os salários. Segundo ele, 
"estão tirando de quem não pode 
dar". Escorado num gráfico - que, 
posteriormente, a economista Ma- 
ria da Conceição Tavares rotularia 
como "farsa" -, o governador insis- 
tiu na tecla de que os salários foram 
congelados "por baixo" e os preços 
"por cima". Brizola fugiu, tão logo 
foi possível, do terreno pantanoso da 
economia e tentou firmar-se nas 
questões concretas da política. Ai 
ele foi enfático. "É até uma ofensa 
[)ensar, admitir, que o povo brasi- 
eiro possa abrir mão de seus direi- 

tos de cidadania em função de me- 
didas administrativas que já deviam 
ter sido tomadas." E sentenciou: 
"Só eleições diretas conjuntas e, no 
mesmo dia, na mesma cédula, no 
dia 15 de novembro, é que vai per- 
miür a verdadeira alternativa ao 
nosso povo." 

Por trás da perseguição implacá- 
vel ás eleições diretas, surgiu para o 
governador fluminense um outro 
receio: o sucesso do Plano de Esta- 
bilização Econômica poderá favore- 
cer a possibilidade de um mandado 
de seis anos para Sarney, soter- 
rando os compromissos políticos de 
fixar eleições diretas para 1988. 

Na perspectiva do governador, o 
jogo agora é do tudo ou nada. Per- 
cepção por sinal, parecida com a do 
próprio presidente. Ao anunciar o 
pacote" Sarney lembrou que o go- 

verno apostava tudo no sucesso do 
plano. Brizola aposta no fracasso. O 
tempo, muito brevemente, dirá 
quem tem razão. 

Maurído Dias 



Greve geral quase paralisa 
Argentina por seis horas 

FLAVIO TAVARES 
Oe Bu*liol Air«í 

Com um comício que reuniu cerca 
de 350 mil pessoas, a Confederação 
Geral do Trabalho encerrou, ao 
entardecer de ontem, na capital 
argentina, a greve geral que parali- 
sou praticamente o pais durante seis 
horas,   em   protesto e  advertência 
contra a política econômica do go- 
verno de AJfonsín. 

Em Buenos Aires, a greve geral 
iniciou-se ao meio-dia em ponto, 
quando as emissoras de rádio emu- 
deceram, dando o sinal de que 
naquele instante começava o movi- 
mento que o governo tentou, inutil- 
mente, evitar que se concretizasse. 
Só os transportes funcionaram, ainda 
que com reduzida regularidade, des- 
de o metrô subterrâneo até os trens 
de superficie ou ônibus, por decisão 
dos próprios sindicatos, para facilitar 
a assistência ao comício e concentra- 
ção de encerramento. 

A periferia industrial parou intei- 
ramente, e no centro de Buenos Aires 
só algumas lojas pequenas continua- 
ram de portas abertas após o meio- 
dia, mas praticamente náo tiveram 
clientes —nem mesmo os esperados 
turistas retardatários. 

Córdoba pára 
^ No outro pólo industrial argentino, 
Córdoba, a paralisação foi total, 
inclusive com um inesperado deta- 
lhe: a "Federação dos Estudantes 
Universitários de Córdoba", contro- 
lada pela govenusta União Cívica 
Radical, aderiu à paralisação de 
atividades e manifestou-se publica- 
mente "contra a dependência, o 
arrocho e as privatizações", lemas 
fundamentais da greve da CGT. 

Saul Ubaldini, secretário-geral da 
CGT, discursou quase IhSO, no comí- 
cio de encerramento, em plena ave- 
nida 9 de Julho, no largo mais amplo 
e imenso de Buenos Aires, Perante 
urna multidão em que se misturavam 
faixas dos sindicatos, com as do 
partido Justlcialista (peronista), do 
partido intransigente, ou das agru- 

pamentos políticos da esquerda 
marxista (desde comunistas até 
trotskistas ou maoístas). 

Os partidos políticos da direita 
conservadora, como a união de cen- 
tro democrática, liberal, ou o movi- 
mento de integração e desenvol- 
vimento, direitista, náo se represen- 
taram no comício, mesmo tendo sido 
convidados pelos organizadores, de- 
pois de manifestarem apoio à greve. 

CGT 
Atacado pelo governo nos últimos 

dias como elemento desestabilizador, 
o secretário-geral da CGT, Saul 
Ubaldini, fez um discurso incisivo 
mas moderado, sugerindo algumas 
medidas concretas para solucionar a 
crise econômica. 

"A começar pela dívida externa, 
cujos juros não podem continuar a 
ser pagos como o estão sendo" disse 
Ubaldini entre aplausos, sublinhando 
que a Argentina não pode sacrificar- 
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se internamente apenas para satisfa- 
zer "os egoístas interesses dos ban- 
queiros internacionais". 

A paralisação de ontem foi, sem 
dúvida, o primeiro grande desafio 
aberto da CGT ao governo de Alfon- 
sln desde a implantação do Plano 
Austral, nove meses atrás. A grevo 
de janeiro passado, em verdade, 
aproveitou um "feriadâo" de fim-; 
de-semana, em pleno verão, em que 
todos foram para a praia. Agorâí 
porém, o governo e o partido no 
poder, a 'TJnião Cívica Radical^,1 

mobilizaram os mais variados in»> 
trumentos para tentar evitar a greve 
e acabaram perdendo a aposta. '5 

"Avançar ou parar", "parar oq 
seguir avançando", eram as pala- 
vras de ordem, ou indagações, corn 
que a governista "UCR" encheu Os 
muros de Buenos Aires e das cidadçç 
argentinas, numa propaganda bem 
feita contra "ei paro" (a greve), maá 
que acabou limitando-se apenas às 
paredes urbanas. 

Nova greve geral ameaça o 
acordo político no Uruguai 

NEWTON CARLOS 
Da cqulp* 6» oooilíto» da Mha 

O governo coosÜtucJoaal do Um- 
g$aJ conseguiu uni acordo político, 
depois de um aoõ de crises, com 
quase quatrocentas greves em 1985. 
O acordo resultaria da "necessidade 
de fortalecer as instituições e criar 
barreiras ao reaparecimento de au- 
toritarismoe". Mas .a nova greve 
gçral decretada pelos sindicatos co- 
loca outra vez contra a parede o 
presidente uruguaio, Júlio Maria 
Sqoguktetti. 

ÇB sindicatos não aceitam que o 
governo decrete aumentas. Querem a 
cqpvocação de "conselhos de salári- 
os!', nos quais delegados de empresá- 
rios e de trabalhadores negociam 
cqm cobertura oficial. Alegam que os 
cqpséihos foram convocados no ano 
passado e a prática deve continuar, 
até pelo menos a reposição total dos 
50& de poder aquisitivo real perdido 
pelos salários durante a ditadura 
agitar. 

Marcha 
p, governo lida com números que 

cqosidera alarmantes. Dívida exter- 
na de cinco bilhões de dólares (a 
mais alta do mundo em termos per 
capita) e interna de dois bilhões. 
Desemprego de 1656 e inflação apon- 
tando para os 100%. Argumenta que 
os "cooselbos He salános", criados 
em 1943, datam de outra época, 
quando enun convoca dos uma vez 
por ano. Em 1985 foram convocados 
três vezes, o que produziu uma 
recuperação salarial de quase 13%. 

"Agora se trata de conseguir do 
Congresso novas leis trabalhistas e 
consolidar a recuperação salarial", 
diz o ministro do Trabalho, Femán- 
desc Faingold. 

Os sindicatos, conduzidos pela 
Convenção Nacional do Trabalho 
(CNT), a central operária criada em 
1966 e reativada em 85, não querem 
saber de compasso de espera. Num 
agitado congresso em dezembro foi 
aprovado documento prevendo a 
''niorcba na direção de um grande 
congresso do povo". Foi destacada a 
necessidade oe "reagrupar em tomo 
da classe operária a maioria da 
população, com um programa de 
soluções sociais e econômicas". 
Também é preciso, diz a CNT, 
"liquidar os muitos e perigosos 
vestígios que a ditadura deixou no 
aparelho estatal e que são germes 
que conspiram contra a democra- 
cia". A centrai operária diz contar 
com 250 mil filiados. 

Acordo 
Sanguinetti decidiu pagar pra ver, 

Apesar das dificuldades que enfren- 
tou em 1965, o presidente uruguaio 
terminou o ano com alto índice (44%) 
de popularidade. Em fevereiro pare- 
cia a ponto de conseguir um acordo 
com oe três partidos de oposição, o 
Nadooal, a esquerdista Ftente Am- 
pia o a pequena União Cívica. O 
futuro de um acordo do gênero está 
DOS trabalhos do Parlamento, que 
serão retomados no próximo dia 15. E 
talvez numa difícil trégua social que 
complete uma possível trégua poliü- 
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¥ T A Ultima 
Homenaee: 

O Haiti exportava revoluções no século XIX. 
Os americanos sabiam disso, e mandaram os 

Duvalier passear antes de outra Nicarágua 

A   n Por Newton Carlos STATUS 
março/86 

Baby Doe 
Até paitte que o Haiii "foi escolhido 

para mostrar que a raça negra é infe- 
rior". Observação irônica de um histo- 
riador familiarizado com a tragédia de 
um pais no qual são negros 95 por cen- 
to de unia população por volta dos seis 
milhões. E onde em meio á pobreza ex- 
trema, (a maior do Continente) instalou- 
se e sobreviveu durante 28 anos um re- 
gime ditatorial "deptocrata", respon- 
sável por roubalheira e terror generali- 
zados. 

Mas no Haiti Napoleão sacrificou 
um exército de 50 mil homens tentan- 
do recuperar uma colônia cujas planta- 
ções de açúcar enchiam as arcas da 
França. O Haiti chegou a ser economi- 
camente mais importante do que as 13 
colônias que formaram os Estados Uni- 
dos. Os negros haitianos fizeram em 
1804 a segunda revolução das Américas 
(a primeira foi a norte-americana) e 
proclamaram a independência nado- 
nai. O Brasil só conseguiria isso 18 anos 
depois. 

O Haiti divide com a República Do- 
minicana a ilha na qual Cristóvão Co- 
lombo desembarcou em 1492. Em 
1697 os espajihóis tiveram de ceder aos 
tranceses um terço da ilha de Hispanio- 
la. Formou-se o Haiti, onde escravos 
africanos garantiam com força braçal 
carregamentos milionários de açúcar, 
café, algodão e pedras predosas. Sob o 
comando francês, negros haitianos lu- 
taram ao lado dos revoludonários nor- 
te-americanos na batalha de Savànna, 
contra as tropas coloniais inglesas. E 
depois sozinhos expulsaram os .france- 
ses de seu país. 

São fatos pouco conheddos. O Haiti 
tem sido um mistério para o mundo. A 
magia de sua negrituae caribenha, en- 
contrada nos livros do cubano Alejo 
Carpentier, produziu em muitos africa- 
nos a esperança de que o Caribe seria a 
terra de redenção dos negros. "Ne- 
nhum branco, qualquer que seja a sua 
nacionalidade, poderá adquirir pro- 
priedades no Haiti", era preceito cons- 
titudonal da independência. Simon 
Bolívar conseguiu dinheiro e refúgio 
no Haiti com a promessa de que acaba- 
ria com a escravidão em todos os terri- 
tórios americanos que libertasse. 

Os haítianps invadiram a parte "es- 
panhola" da ilha e permaneceram nela 
24 anos. A decadênda do Haiti come- 
çou em 1844, quando foi criada a Re- 
pública Dominicana e a nação haitiana 

reduzida pela força ao seu tamanho 
original. E os sonhos de redenção ne- 
gra, animados por escravos que sé ins- 
f)iraram na Revolução Francesa para 
ázer a sua própria revolução, acaba- 

ram numa tragédia cujos indicadores 
são agora repetidos por toda parte. 
Renda per capita, de pouco mais de 20 
dólares, expeaativa oe vida de pouco 
mais de 50 anos, 7 7 por cento de anal- 
fabetismo, fome, anemia, um médico 
por 150 mil habitantes nas zonas rurais, 
etc. 

Há o Haiti da primeira revolução 
sodal da América Latina. E o Haiti de 
Papa e Baby Doe, da dinastia dos Du: 
vaáer. Que outros haitis completam o 
percurso entre 1804 e 1986? Ex- 
escravos se tomaram grandes latifun- 
diários. A minoria de mulatos assumiu 
o controle do comérdo. A revolução 
começava a dar cambalhotas. Em 1825 
a França acdtou reconhecer a indepen- 
dènda do Haiti desde que ex-colonos 
franceses recebessem 150 milhões de 
francos de indenização de terras e ben» 
confiscados. 

O Haiti aceitou. Para cumprir o 
acordo pediu dinheiro emprestado à 
França. Ficou escravo da divida. Depois 
das cambalhotas da revolução, as da in- 
dependência. Os norte-americanos não 
gostavam. Com sua doutrina Monroe 
("A América para os americanos") que- 
riam para eles os mercados do Conti- 
nente. Em 1910 o Haiti pediu noyo 
empréstimo á França e acdtou a criação 
de um banco nacional do Haiti dirigi- 
do por franceses. Os Estados Unidos 
protestaram contra o "cstabeledmento 
no Haiti de um monopólio que exclui 
empresas norte-americanas". 

, Os haitianos cederam. O novo ban- 
co nacional do Haiti ficou com um 
presidente francês e um vice-presidente 
norte-americano. Em 1914 os norte- 
americanos, já donos da bola, decidi- 
ram que o banco nacional não faria 
mais empréstimos ao governo do Haiti. 
A assistênda teria de ser pedida direta- 
mente aos Estados Unidos, que assumi- 
ram o controle das alfândegas do pais 
para garantir o seu. Em 1915 tropas 
norte-americanas desembarcaram no 
Haiti, onde ficariam até 1934. 

De ex-colônia francesa o Haiti trans- 
formou-se em colônia norte-ame- 
ricana. Foi assinado um acordo en- 
trt- os Estados Unidos e o Haiti preven- 
do a designação de um "conselho fi- 
nanceiro" e um "cobrador de impos- 
tos", ambos norte-americanos. O Haiti 
licou impedido de pedir empréstimos 
sem autorização dos Estados Unidos. 
Oficiais   norte-americanos  comanda- 

riam uma "guarda nacional". Exemplo 
acabado da política do big stick, do 
grande porrete. 

Com a aproximação da Segunda 
Guerra Mundial os Estados Unidos 
lançaram a política da boa-vizinhança. 
Queriam construir alianças "confiá- 
veis" no Continente. O Haiti foi pre- 
senteado com um acordo de "haiti- 
zação" de seu Estado. As tropas norte- 
americanas se retiraram. Golpes, con- 
tra golpes, eleições fraudadas, etc. Em 
1957 assumiu o poder no Haiti um mé- 
dico da roça, François Duvalier, que 
percorria o país de alto a baixo dando 
assistênda a todo mundo. E que mis- 
turava medicina com magia negra, o 
vudu. 

Duvalier ora era Papa Doe, o "papai 
doutor", ora o Baron de Samedi, o Barão 
do Sábado, da magia negra. Parecia re- 
presentar a segunda redenção da maio- 
ria negra, sobrepassada pela burguesia 
mulata minoritária e benefidária da 
ocupação norte-americana. Papa Doe 
não confiava na "guarda nadonal" cria- 
da pelos Estados Unidos. Organizou 
a sua própria guarda pretoriana, os lon- 
tuii-macouta. Ou bichos-papões. Sobre- 
viveu a todas conspirações. Seu próprio 
barbeiro tentou envenená-lo com arsê- 
nico no sabão de barba. O ditador foi 
definhando" inexplitavelmentc", até 
descobrir tomo era envenenado. 

A capacidade de sobrevivência forta- 
lecia a lenda de Papa Doe, ou Baron de 
Samedi, protegido de forças ocultas. O 
terror dos tonion-macoutes ajudava a 
manter a lenda. Papa Doe fez-se presi- 
dente-vitalício. Nos primeiros anos be- 
neficicou-se da guerra fria e da proxi- 
midade do Haiti de Cuba, onde se ins- 
talara Fidel Castro. Mas nos anos 60 foi 
hostilizado pelos governos de Kennedy 
e Johnson, dos Estados Unidos. Em 71, 
com Nixon na Casa Branca, aceitou 
passar o poder ao seu filho JeanClau- 
de, o Baby Doe. 

Estava doente. Os houngans, chefes- 
sacerdotes do vudu, não queriam mais 
saber dele. Provavelmente acertaram 
algo com a CIA. Desde a sua chegada á 
Casa Branca, em 69, Nixon procurava 
"mudar a imagem" do Haiti, para jus- 
tificar o fim do isolamento imposto por 
Kennedy e mantido por Johnson. A 
proximidade de Cuba exigia isso. Em 69 
esteve no Haiti o vice de Nixon, Nelson 
Rockefeller. As manobras resultaram 
na entrega do poder a Jean Claude, na 
época com 19 anos. Era a fórmula de 
sempre: mudar para que nada mudas- 
se. O governo haitiano continua "basi- 
camente autoritário, mas a repressão 
diminuiu e a ajuda dos Estados Unidos 
c necessária", passou a ser a linguagem 
do Departamento de Estado. Em, no- 



^anbro de 1971, ilepois da ascensão de 
Baby Doe, um miliiar dos Estados Uni- 
dos assistiu a um desfile do exército 
haitiano. Ficou impressionado com a 
cadência marcial dos "leopardos", tro- 
pa antiguerriiheira. Era novidade: du- 
rante nove anos nenhum militar dos 
Estados Unidos pisara no Haiti. Em 72 ' 
recomeçaram a entrega de armas c o 
envio de assessores militares. Um dos 
poucos negros do Departamento de Es- 
tado, Clinton Knox, foi designado em- 
baixador Junto a Baby Doe. 

A politica de direitos humanos de 
Carter, a partir de 76, tentou nova tra- 
va. Em 81, entusiasmado com a eleição 
de Reagan, Baby Doe destacou em en- 
trevista â revista Bohemia, da Venezuela, 
a "importância geopolícica" do Haiti 
numa região, o Carioe, considerada de 
importância estratégica vital pelos Esta- 
dos Unidos. Cuba? Em 73, depois de 
Nixon determinar o fim do isolamento, 
150 grupos de industriais dos Estados 
Unidos já operavam no Haiti, transfor- 
mado em paraíso das multinacionais. 

A denúncia partiu da central operá- 
ria AFLvClO, dos Estados Unidos. Os 
baixos salários pagos pelas multinacio- 
nais no Haiti (na época 70 centavos de 
dólar por dia) esumuiavam um êxodo 
prejudicial ao operariado norte- 
americano. Criou-se a "fórmula haitia- 
na" com o arrendamento pela Dupont, 
por 90 anos e opção por mais 90, da 
ilha de Tortuga. O Haiti aceitou que a 
Corte Internacional de Justiça, c hão 
seus tribunais, julgassem conflitos entre 
a multinacional e o governo concessio- 
nário. Arbitragem internacional para 
esses tipos de conflitos é velha reivindi- 
cação dos Estados Unidos. 

Apesar da trava, ou meia-trava, de 
Caner, nos últimos dez anos o Haid re- 
cebeu um bilhão de dólares dos Esta- 
dos Unidos. A generosidade aumentou 
com Reagan a partir de 81, quando 
milhares de liaitianos fugiram em bar- 
cos para os Estados Unidos, Reagan 
exigiu medidas que contivessem o êxo- 
do. Em 85 conseguiu a colocação em 
postos-chave no Haiti de homens 
da confiança do governo norte- 
americano. Um deles, Marc Bazan, no- 
meado ministro das Finanças, denun- 
ciou corrupção e nepotismo. 

Mas os dólares entravam e a situação 
no Haiti só piorava. Em abril do ano 
passado, por pressão dos Estados Uni- 
dos, Baby Doe anunciou "reformas 
políticas". Um primeiro-ministro fica- 
ria com o controle do governo. Quem 
quisesse (menos comunistas) poderia 
organizar partidos políticos. Promessa 
de anistia. "Estamos animados", disse 
o Departamento de Estado. Mas a ani- 
mação durou pouco. O Haiti conti- 
nuou a mesma 'cleptocracia" e o mes- 
mo reinado do terror, até que os norte- 
americanos decidiram que era hora de 
mandar Baby Doe passear. Antes que 
"extremistas' se aproveitassem da si- 
tuação e tomassem o poder no Haiti. 
Nada de novo Irã. Ou nova Nicarágua. 

Mas a fórmula tentada é a mesma de 
71: mudar para que nada mude. Insta- 
lar no Haiti um duvalierismo sem Du- 

valier, expulsando o ditador e colocan- 
do no poder quem já estava nele. Não 
deu certo a primeira vez. E dificilmente 
dará agora. No congresso do Pen Club, 
realizado há pouco em Nova York, o 
escritor norte-americano Gore Vidal 
disse que o império norte-americano 
começou em 1914, quando o poder fi- 

hanc*cirO se'transferiu de Londres para 
Nova York, e acabou cm setembro do 
ano passado, quando o Ministério do 
Comércio anunciou que os Estados 
Unidos se haviam transformado em na- 
ção devedora. Os norte-americanos de- 
sembarcaram tropas no Haiti em 1915. 
E agora cai Baby Doe. A 

Emissora católica teve papel   chave 
A rádio "Soleil", emiuora da 

Igreja Católica ao Haiti, foi duaa 
vezes fechada por Jean-Úaude "Ba- 
by Doe" Duvalier entre 1980 e 85. Seu 
diretor, padre Hugo Trieste, foi 
expulso do Haiti em julho do ano 
passado e acaba de voltar ao país. A 
emissora teve um importante papel 
na organização dos movimentos de 
protesto que levaram à deposição de^l -> 
"Baby Doe", particularmente após a 
assassinato de três jovens estudantes 
em Gonaives, a 100 km de Porto 
Príncipe, em 28 de novembro passa- 
do. Única emissora do país, a partir 
desta data, a noticiar os protestos, a 
rádio "Soleil" já era ouvida pela 

^l \<bb 

quase totalidade dos haitianos, uma 
vez que os apresentadores de seus 
programas informativos e pastorais 
falam em eriolo, o dialeto local, e não 
em francês (a língua oficial do país), 
que a maioria da população tem 
dificuldade em entender. 

Josepb Georges, 28, do comitê de 
direção da rádio, diz que as ativida- 
des da emissora foram impulsiona- 
das a partir de 1980, quando padres 
católicos começaram a organizar as 
eomuoidades de base (inicialmente 
clandestinas). Existem hoje oitenta' 
destas comunidades em todo o Haiti, 
um país onde os partidos políticos e 
sindicatos não estão organizados a 
nível nacional.  

-0 Povo Brigou Mas Não Levou- 
O relato de um revolucionário   haitiano, 

Gerard Píerre-Charles, do México 
Exilado de primeira 

hora, Pierrc Charles é um 
dos intelectuais caribenhos 
mais conhecidos, prêmio 
Casd de Los Américas em 1980, 
c autor de mais de uma vin- 
tena de livros, Sodólogo, 
vive no México, onde é pro- 
fessor e pesquisador da Uni- 
versidade Nacional Autô- 
noma. 

O movimento de resistên- 
cia, num povo tão profun- 
damente massacrado, nasceu 
no campo religioso-cultural. 
Num país de profundas raí- 
zes africanas, onde o vodu e 
o cristianismo vivem se aper- 
tando as mãos, os anseios 
populares se confundiram 
com a predica sincrética e 
cristã por Justiça - a teologia 
da Libertação desempe- 
nhou, assim, um importante 
papel de sensibilização so- 
cial. 

Foi então que o apelo reli- 
gioso, com ampla base po- 
pular, subiu a superfície 
politica. A mobilização dos 
jovens, no Ano Iniemaciomi 
da Juventude, em 1985, esti- 
mulou outras reivindicações, 
centradas sobretudo na desi- 
gualdade e na fome. 

Como reação, novas arbi- 
trariedades e crimes. Mas o 
disfarce do regime caía - e a 
perda total de legitimidade 
se consumou na farsa do fa- 
moso referendo de 22 de ju- 
lho, cm que o ditador su- 
postamente  ratificava  sua 

presidência vitalícia com 
99.85 por cento de "sim". 
Um pouco mais tarde, três 
estudantes seriam brutal- 
mente assassinados numa 
manifestação de rua, cm 
Gonaives. 

O terror, então, estala em 
cólera. "Morra Duvalier" é o 
j/egon que ressoa em pas- 
seatas pela capital e cidades 
do interior. Greve de estu- 
dantes, depois de transpor- 
tadores, médicos, é mesmo 
industriais e comerciantes. 
O movimento antiditatorial, 
nutrido de todos os afluen- 
fes, derruba sem armas Du- 
valier II. O mausoléu de Du- 
Valier I é destruído, e ps ver- 
Idugos perseguidos. 
[ Uma verdadeira revolu- 
ção na consciência dos hai- 
tianos está em curso. Impul- 
fcionada pela Igreja, é fruto 
de aspirações patrióticas e 
'democráticas que resgatam c 
heroísmo de tantos que lu- 
taram, e sucumbiram, nesta 
marcha do mais pobre e 
oprimido povo latino- 
americano. 

É notável que esta mobili- 
zação não tenha sido lide- 
rada por nenhum partido ou 
organização politico-militar. 
Fosse assim, algum deles te- 
ria assegurado o lugar no 
f)oder ... Mas também não 
oi espontânea, porque um 

movimento que chegou a 
quebrar o apoio externo ao 

regime, obrigando Washing- 
ton a despachar às pressas 
seu protegido, corresponde 
sempre a uma estruturação 
profunda. Derrubar, desar- 
mado, uma ditadura assen- 
tada sobre um arsenal de ar- 
mas, é suficiente demonstra- 
ção de força. 

Porém, por carecer de 
uma direção, esta maravilha 
levada a cabo pelo povo não 
pode reverter ao povo. O 
poder caiu em mãos do 
Exército. Este, embora nos 
últimos anos tenha cuidado 
de sua imagem, deixando 
aos lonlon macoules o essencial 
da tarefa repressiva, ioi 
igualmente um sustentáculo 
do duvalierismo - e até o úl- 
timo minuto lhe mostrou 
lealdade. 

A população já começou 
a destruir o aparato parami- 
litar do antigo regime. E, 
numa ampla assembléia ce- 
lebrada há pouco em Go- 
naives, epicentro do com- 
bate ditatorial, proclamou 
um programa de 25 pontos 
cuja maturidade demonstra 
que a luta continua. Entre os 
pontos aprovados, além da 
exigência de expulsão do go- 
verno dos militares e funcio- 
nários comprometidos com 
o duvalierismo, está a preo- 
cupação com importantes 
questões sociais e econômi- 
cas. Abre-se uma nova etapa 
na vida do Haiti. 



18 de março de 1871: 

Pela primeira 
vez, os operários 

governam 
A França era, em 1870, um 

pais com uma infinidade de 
colônias, governado por um 
imperador: Napoleào 111. A 
atual Alemanha era um con- 
junto de pequenos países que a 
Prússia, o mais importante de 
todos, queria unificar c trans- 
formar em uma grande potên- 
cia. O imperador francês, te- 
mendo que tais planos pusessem 
em perigo seu poderio colonial, 
declarou guerra à Prússia em 
1870, mas se saiu mal: os mili- 
tares franceses estavam mais 
que preparados para reprimir 
os trabalhadores e roubar os 
cofres públicos do que para lu- 
tar numa guerra. 

Os prussianos derrotaram 
facilmente as tropas de Napo- 
leào 111, seu governo caiu e se 
instaurou um governo republi- 
cano integrado por políticos 
patronais que viviam falando 
de patriotismo, mas assinaram 
rapidamente a rendição: cede- 
ram duas províncias francesas 
á Prússia, aceitaram pagar 
uma enorme indenização, que 
sairia dos bolsos do povo, e dei- 
xaram o caminho livre para as 
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No dia 18 de março os trabalhadores de todo o mundo comemoram uma data muito 
importante: a primeira vez que eles estiveram no governo em um país. O episódio que ficou 

conhecido como a Comuna de Paris, quando os operários tomaram o poder na capitai 
da França em 18 de março de 1871, é muito importante de ser estudado porque 

peta primeira vez os operários puderam mostrar como governam. 

tropas prussianas ocuparem 
militarmente a capital france- 
sa, Paris. 

Os trabalhadores 
reorganizam a policia 

A Paris operária recebeu com 
indignação estas noticias. Para 
defender sua "cidade, os traba- 
lhadores reorganizaram com- 
pletamente a Guarda Nacional, 
que era um corpo policial. Os 
oficiais passaram a ser eleitos 
democraticamente por toda a 
tropa, e os soldados eram os 
próprios vizinhos dos bairros 
operários. 

Em 18 de março de 1871, es- 
ta Guarda Nacional tomou 
posse do governo de Paris, fren- 
te à fuga covarde das autorida- 
des. Oito dias depois convocou 
eleições, e assim surgiu a Co- 
muna, uma assembléia de 92 
membros, em sua maioria diri- 
gentes operários e de classe 
média. 

Pão e trabalho para todos 

A tomada do poder pelos 
operários não só significou im- 
pedir que a cidade caísse em 
mãos prussianas. Durante os 
dois meses que durou, sitiados 
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pelos exércitos prussiano e 
francês, os trabalhadores ga- 
rantiram, com a quarta parte 
do pessoal habitual, o funcio- 
namento de todos os serviços. 
Conseguiram atender as neces- 
sidades de alimentação da po- 
pulação ainda quando só uma 
minoria conservava seus empre- 
gos, já que muitos patrões ha- 
viam fugido, fechando suas 
empresas. A Comuna tratou 
de colocar em funcionamento 
tais empresas, entregando-as 
a seus trabalhadores. 

Além do mais, a Comuna 
decretou o fim dos privilégios 
dos padres, acabou com o tra- 
balho noturno, aboliu um sis- 
tema de multas pelo qual os 
patrões diminuiam o já min- 
guado salário operário com 
qualquer desculpa, e reorgani- 
zou o sistema educativo. 

O fim dos privilegiou 
Mas o governo dos trabalha- 

dores de Paris tomou ainda ou- 
tras medidas que até hoje con- 
tinuam mostrando o caminho 
aos trabalhadores de todo o 
mundo. 

Ficou decidido que nenhum 
funcionário do governo podia 

ganhar mais que um operá- 
rio. Assim, acabaram-se os pri-V 
vilégios e o luxo. Também foi 
decidido que todos os mem- 
bros do governo teriam seus 
mandatos revogáveis, ou seja, 
que sua permanência no cargo 
dependia de seu desempenho: 
se cumpriam com o que ha- 
viam prometido, se o povo con- 
siderava que estavam atuando 
bem, continuavam no cargo, 
mas se não o faziam, eram 
substituídos. 

A repressão 

M fácil imaginar como os pa- 
trões, não só franceses, mas de 
toda a Europa, encararam o 
que estava acontecendo em Pa- 
ris. Os políticos prussianos e 
franceses, até há poucos dias 
inimigos, entraram em acordo 
para reprimir a Comuna. Paris 
foi invadida. 

Milhares de trabalhadores 
foram presos numa perseguição 
que durou vários anos. Assim, 
em sangue e repressão, foi afo- 
gada a heróica revolução ope- 
rária que havia criado a Comu- 
na de Paris. 

A vitória veio depois 
Uns (neses antes da Comuna da Paris, Karl Marx, o funda- 

dor da Primeira Internacional (a primeira associação inter- 
nacionjil dos trabalhadores), havia alertado os operários de 
Paris que derrubar o governo seria um grande erro, ditado 
pelo desespero. 

Mas, quando ocorreu a insurreição, ao invés de reprovar 
os operários que não haviam seguido seus conselhos, Marx 
lhes deu todo o seu apoio. 

O importante era fazer com que triunfassem, mesmo que 
isto fosse muito difícil. Desta vez, tinham que extrair lições 
de sua luta. 

Quais foram essas lições? 
Os "comuneiros", como foram chamados todos os operá- 

rios da Comuna, não se animaram a nacionalizar todos os 
bancos. Os bancos ficaram nas mãos dos capitalistas, que 
acabaram usando-os para sabotar, o governo operário. 

Marx assinalou outro erro grave: que os comuneiros fo- 
ram demasiado brandos com seus inimigos. 

As tropas que serviam ao governo patronal, que havia fu- 
gldo, oa atacaram com ferocidade. Cada vez que um solda- 
do da Comuna caía em suas mãos, era massacrado sem 
piedade. Os comuneiros não armaram represálias. Pior ain- 
da: no começo, antes do apoio dos prussianos, o exército 
dos patrões eslava muito fraco. Se as tropas da Comuna os 
tivessem atacado neste momento, teriam tido muitas pos- 

sibilidades de derrotá-los. 
Mas a causa fundamental da derrota dos comuneiros foi 

outra. 
Para triunfar, os operários de Paris necessitavam do 

apoio dos camponeses, que eram a maioria da população 
do país. Mas os camponeses franceses não eram como os 
da Bolívia, ou como os brasileiros. A França era um país 
rico. Cem anos antes, uma reforma agrária havia repartido 
as terras entre os camponeses, e estes viviam bem. Por is- 
so, não apoiaram a Comuna e foi isso que a levou à derrota. 

No entanto, como diria Lenin, vários anos mais tarde, o 
que surpreende não são tanto os erros que os trabalhado- 
res cometeram, mas os extraordinários acertos que tiveram 
em apenas dois meses de governo. 

Lenin, Trotsky e todos os dirigentes russos aprenderam 
com a Comuna. Aprenderam com seus erros e, a partir de 
outubro de 1917, aplicaram seus grandes acertos, especial- 
mente a supressão do exército permanente da burguesia 
e a reorganização total das forças armadas, a fiquidaçào 
dos privilégios e o fato de se poder mudar os funcionários 
do governo quando não cumpriam seu dever. 

Os comuneiros de Paris não triunfaram na França. No 
entanto, eles, que se consideravam irmãos dos trabalhado- 
res de todo o mundo, triunfaram na Rússia. Ali, em 1917, 
o programa pelo qual eles lutaram tornou-se realidade 


