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PERSPECTIVAS 
Com o recentíssimo acionamento pelo governo 

do potente pecote de reforma monetária ai 
lideranças sindicais encontram-se agora atôni- 

tas e perplexas. 
0 fatb é que as medidas preconizadas pelo paco- 

te, como a eliminação radical da inflação, consti- 
tuíram-se numa "ducha de água fria"para as preten- 
sões de uma greve geral nacional em abril ou maio 
levadas adiante pelas centrais sindicais Conclat e 
CUT, partioularmente a última. 

O "congelamento geral dos preços ou a perspecti- 
va de se zerar a inflação, ponto fundamental da re- 
forma monetária, muda substancialmente o até en- 
tão hipertenso cenário das relações capital/traba- 
lho sendo possível vislumbrar-se uma incipiente cri- 
se no sindicalismo brasileiro. 

Nos últimos anos, sob uma inflação muito alta e 
rápidas perdas salariais dos trabalhadores, de uma 
forma geral o sindicalismo embebido por este "cal- 
do" movimentou-se com extrema facilidade. Não 
era preciso muita habilidade para conseguir-se a 
adesão de diversas categorias para a realização de 
greve por "maiores" salários ou salários reais, num 
ambiente até certo ponto confuso para quem vivia 
o desgaste diário do seu poder aquisitivo. Certa- 
mente a inflação neste tempo fez crescer, e muito, 
o sindicalismo. 

Não obstante as críticas da CUT e CONCLAT de 
que a reforma monetária não reajusta os salários 
pelo pico e sim pela média deflacionada dos últi- 
mos seis meses, há o contundente argumento eco- 
nômico de que numa comparação dos salários rea- 
justados pela média com os salários a continuarem 
convivendo com uma inflação mensal média proje- 
tada de 15%, nos próximos seis meses, o salário mé- 
dio deflacionado deste perfodo ficaria menor do 
que a atual solução encontrada pêlo governo. 

Em verdade, pelo maciço e voluntário apoio da 
sociedade à reforma e longe desta discussão eco- 
nômica, constata-se que melhor do que ninguém as 
pessoas estão atentas aos diversos ganhos reais ob- 
tidos com as recentes medidas. 

Forçosamente a CUT sabe disso, assim como a 
Conclat. A CUT não endossa o pacote monetário 
por questão de manutenção do seu poder, exclusi- 
vamente. 

A Conclat que ultimamente vem perdendo sua 
hegemonia sindical, tenta situar-se puxada "à rebo- 
que" pela CUT, o que aliás já ocorre com freqüên- 
cia. 

0 problema portanto destas duas centrais de 
trabalhadores e oi sindicatos a ela filiados nao re- 
side mais no amplo e irrestrito atendimento de suas 
reivindicações e sim em "marcar posição política". 

Se, na precipitação de se afirmarem as Centrais 
de Trabalhadores estimularem uma greve geral nes- 
te período elas correrão sérios riscos de: (i) desgas- 
tarem-se junto à população que, exceto por moti- 
vos muito especiais não tende neste momento a 
encarar as greves com natural complacência; 
(ii) desgastarem se junto às suas "bases" sindicais, 
aliás observe-se que no Brasil os trabalhadores são 
mais refratários às greves de natureza mais política; 
(iii) estimularem a demissão em massa nas empresas 
em muitos casos; decorrentes da necessidade agora 
maior do capital de aumentar seus ganhos de esca- 
la e produtividade, visando a manutenção de suas 
taxas de lucros já que os preços estão congelados; 
e por último (iv) ação mais enérgica e tutelar do 
governo, o que poderia redundar até numa Lei de 
Greve ma is draconiana. 

Assim o sindicalismo depois do pacote monetá- 
rio encontra-se manietado, porém a inércia não faz 
parte de sua lógica, especialmente num ano eleito- 
ral. . . 

Considerando este novo cenário político-sindi- 
cal,as principais tendências nas relações entre capi- 
tal e trabalho são: 

- Baixa probabilidade de greve geral em abril e 
maio ou mesmo de onda generalizada de greves por 
setores. 

- Se os bancários entrarem em greve é provável 
que ocorra no primeiro momento a antecipação do 
abono de 25% e em seguida um início de processo 
de demissões pois a estrutura de pessoal dos bancos 
está mu4to "infchada". 

-Crescimento mais lento porém contínuo da 
CUT em 86. 

- Tendência mais acentuada para que nas pautas 
de reivindicações trabalhistas predominem aspec- 
tos "higiênicos", ou correlacionados às condições 
de trabalho. 

- Aprovação da Convenção 87 até junho. 
-Propriedade do capital interessará bem me- 

nos aos trabalhadores do que "ganhar" espaços na 
administração interna das empresas. Situação a 
curto, méd«o e longo prazo. 
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A administração democrática da Thamco 
A comissão de empregados interfere até na estrutura salarial     EXAME 26/3/86 

N o mesmo dia em que o governo di- 
vulgava seu pacote antiinflacionário, 

decretando uma nova ordem econômica, 
a Thamco, fabricante 'de canrocerias de 
ônibus urbanos com fábrica em São Pau- 
lo, inaugurava uma nova fase nas rela- 
ções com seus empregados. Na ocasião, 
os 450 funcionários da empresa escolhe- 
ram, através do voto direto e secreto, 
cinco colegas de trabalho para represen- 
tá-los junto à direção da empresa. 

Para além das tradicionais atribuições 
reivindicatórias e de encaminhamento de 
queixas típicas de uma comissão de fá- 
brica, o grupo eleito na Thamco tem co- 
mo objetivo participar ativamente da ad- 
ministração da empresa, dis- 
cutindo metas, objetivos, de- 
sempenho e mesmo questões 
mais delicadas, como a estru- 
tura salarial. 

Esse peculiar sistema de ad- 
ministração democrática, que a 
muitos pode parecer uma intro- 
dução  à co-gestáo,  muito em 
voga na Europa, foi a saída vis- 
lumbrada   pela   ATB   Planeja- 
mento e Gerência de Negócios, 
holding do grupo que controla 
a Thamco, para viabilizar seu 
mais novo negócio. Proprietá- 
na de catorze empresas, entre 
elas o Frigorífico Jussara e a Móveis de 
Aço Flórida, a ATB adquiriu, em maio de 
1985, a massa falida da Condor, ex-Ciferal 
Paulista.   Nos   seus   melhores   tempos,   a 
Condor chegou   a   atingir  uma  produção 
mensal de 160 carrocerias, mas sucumbiu à 
retração   que   encolheu   o   mercado  entre 
1982e 1984. 

Graças a um investimento equivalente 
a 20 milhões de cruzados na estrutura- 
ção financeira e no reequipamento do 
parque industrial, a Thamco vive uma 
fase de crescimento. Um indicador: sua 
produção mensal saltou, em oito meses, 
de 18 para 50 unidades. 

Numa avaliação feita recentemente, a 
direção da Thamco, interessada em 
manter esse ritmo de expansão, imagi- 
nou formas de obter um maior compro- 
metimento de seus funcionários com os 
objetivos da empresa. Com um sistema 
de produção basicamente artesanal e 
pouco automatizado, as indústrias do se- 
tor estão entre as que dependem de mão- 
de-obra cuidadosa e motivada. Essa ocu- 
pação levou à escolha de um gerente ge- 
ral com experiência na área. Por isso, a 
Thamco foi buscar, no Rio de Janeiro, o 
mineiro Milton Rezende, que coordenou 
a recuperação da Ciferal carioca, ex- 
coirmã e hoje concorrente. 
■ REPARTINDO 0 PODER — Nomeado pela Jus- 
tiça carioca, em julho de 1984, para ad- 
ministrar a massa, falida da Ciferal, Re- 
zende assumiu a empresa com uma re- 

duzida produção de 10 ônibus por mês. 
Nos 18 meses seguintes, esse número 
saltou para 100 unidades. Tal recupera- 
ção permitiu que a Ciferal registrasse 
um significativo lucro líquido equivalen- 
te a 17 milhões de cruzados no ano pas- 
sado. "Isso só foi possível graças aos 
ganhos de produtividade que obtive- 
mos", explica Rezende 

No caso da Ciferal carioca, ao mesmo 
tempo em que a empresa recuperava sua 
saúde, os funcionários conquistavam 
uma série de vantagens e benefícios 
Um deles foi um piso salarial maior que 
o da categoria. Outro avanço foi a con- 
cessão de assistência médica e alimenta- 
ção inteiramente subsidiadas. Para ga- 
rantir a motivação dos funcionários, foi 
instituído um plano de aumentos de mé- 
rito, concedidos a cada noventa dias, 
com a intervenção direta da comissão dç 
funcionários no processo decisório. 

O modelo da Ciferal do Rio vai ser re- 
petido na Thamco. João Alexandre Faria 
Cordeiro, chefe de produção e presidente 
da comissão de representantes recém- 
eleita, saúda a disposição do empregador 
de abrir mão de parcelas do poder como 
ingrediente fundamental para o sucesso 
da comissão e do programa de participa- 
ção. Por isso, conta Cordeiro, o primeiro 
tema para discussão já está agendado: a 
correção de distorções na estrutura sa- 
larial da empresa.        mmmmmm^^mmm^mmm 

Resultado       do 
confuso      período 
de   reativação   da 
empresa,    as   dis- 
torções   são   mais        ■■■■——■■■■■■ 
acentuadas na área de produção. O car- 
go de serralheiro, por exemplo, apresen- 
ta na faixa C (a mais baixa das três exis- 
tentes) diferenças de até 20%. 

Tais problemas podem ser resolvidos, na 
opinião de Rezende, com pequenos ajus- 
tes, sem a necessidade de uma ampla revi- 
são do plano de cargos e salários. 
■ SEM GARGALOS — A implantação da comis- 
são de funcionários foi decidida depois 
dos bons resultados obtidos em reuniões 
com os chefes de depanamento. Graças a 
elas, diversas sugestões de funcionários 
puderam ser aproveitadas. A continuida- 
de desse trabalho é outra tarefa da comis- 
são. Para isso, serão criados os núcleos 
de controle de qualidade (NCQ). Forma- 
dos por funcionários de departamentos 
afins (por exemplo, pintura, lixamento e 
acabamento), os NCQs têm a função de 
garantir a qualidade em cada etapa do 
processo de produção. 

A Thamco conta com a boa receptivi- 
dade do programa de participação entre 

Bi' 
Núcleos para garantir a 

qualidade ao final de todas 
as etapas do processo 

os trabalhadores. 
Contribui para es- 
se otimismo a pro- 
moção de dois an- 
tigos funcionários 

■—■—■—"■——■ às chefias do al- 
moxarifado e do departamento de com- 
pras. Essa medida, de grande repercus- 
são entre os funcionários, solucionou 
também o problema de fornecimento de 
matéria-prima e componentes na empre- 
sa. Não eram raros os casos de estoque 
excessivo de determinados materiais, en- 
quanto outros ficavam em falta. 

Equacionados os problemas administra- 
tivos e com um quadro motivado, Milton 
Rezende acredita que a Thamco se consoli- 
dará até o final do ano, quando sua produ- 
ção deve atingir 100 unidades por mês. Pa- 
ra viabilizar essa meta, a Thamco inicia um 
processo de diversificação de mercados. A 
partir de abril, a empresa passa a fabricar 
ônibus rodoviários para turismo de curta 
distância. Também está em seus planos a 
exportação de veículos urbanos. Sempre 
em parceria qom a Volvo do Brasil, que fa- 
brica os ônibus, a Thamco acerta os últi- 
mos detalhes de contratos com El Salvador 
e Uruguai, para o fomecimento de 500 car- 
rocerias nos próximos dois anos. ■ 
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Pedro Cadina 

jf   onge de provocar uma 
J^ redução nos negócios das 

empresas de informática 
que se dedicam à automação 
bancária, 'o Plano de 
Estabilização Econômica, ao 
contrário do que muitos 
preconizam, manterá o ritmo de 
investimentos das instituições 
financeiras na informatização. O 
que muda, com' certeza, è o perfil 
deste investimento e o 
aproveitamento de \ 
microcomputadores & cia. A 
partir de agora um binômio vai 
contar decisivamente em futuros   ■ 
investimentos: custos menores e 
alto índice de otimização do 
sistema. 

Após o susto do Decreto-lei 
n." 2.284, da reforma financeira, 
e de um certo celeuma em torno 
do novo papel (sem trocadilhos) 
dos bancos, è assim que os 
empresários do setor de 
automação bancária estão 
encarando os novos rumos de 
suas indústrias neste ano de 1986. 
Motivos para justificar esta 
posição não faltam, cada 
empresário, na certa, enumeraria 
pelo menos 10. Entretanto um 
deles é definitivo - sem os 
polpudos ganhos de IS^o a 20Vo 
ao mês, com a economia 
desindexada, os bancos deverão 
aumentar em muito sua 
produtividade para conservar os 
lucros, ou pelo menos não os 
diminuírem demasimadamente. 
Neste momento, o melhor 
instrumento para aumentar 
produtividade é, sem dúvida, o , 
computador. 

Por este caminho deverá 
passar o redirecionamento de 
todo os Investimentos em 
automação a partir de agora. 
Logo após a edição do decreto 
temeu-se pelo futuro da 
automação bancária, inclusive 
com os mais pessimistas fazendo 
paralelos das ações dos bancos 
com as de empresas de 
informática. Na semana seguinte 
após o pacote, as ações dos 
primeiros caíram 37% na Bolsa 
de Valores, enquanto as de 
empresas fabricantes de 
computadores caíram 16%. Uma 
coisa estaria relacionada com a 
outra, afirmavam. Se isto fosse 
verdade, na certa os empresários 
ligados ao setor estariam 
arrancando com as mãos os 
últimos fios de cabelos, o que 
não está acontecendo, pelo 
menos até o momento. 

MANTER O RITMO 

Paulo Roberto Feldman, ex- 
diretor financeiro e de 
informática da Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo e vice- 
presidente da Sucesu (Sociedade 
dos Usuários de Computadores c 

ré 

Equipamentos Subsidiários) 
rebate bem este tipo de   ' 
colocação. "Quem está 
afirmando que a produção nos 
ganhos dos bancos trará um corte 
nos investimentos em automação, 
engana-se muito. É clássico em 
economia a necessidade de 
otimização nos momentos de 
crise, diz. Estudioso de 
automação, Feldman vai mais 
longe, lembrando que hoje os 
investimentos em informática 
representam de 3 a 4% das 
despesas administrativas de um 
banco, enquanto o gasto com 
pessoal significa 
aproximadamente 60%. "Frente 
a isto, pôde-se reduzir outras 
despesas", destaca. 

O vice-presidente da Sucesu 
acredita que o ritmo de 
automação Será mantido, 
principalmente porque, a médio 
prazo, os custos de uma agência 
automatizada são bem menores. 
"A automação reduz 
violentamente o uso de papel, 
matéria-prima cara, requer menor 
espaço (não há filas enormes) e 
menor pessoal. Nos últimos dois, 
três anos os bancos estavam 
automatizando uma média de 
10% de suas agências. Este 
percentual, em função de tudo 
que citei, deve se manter". Para 
os bancos parece que esta 
previsão se confirma. O Bradesco 
e o Itaú devem mudar seu 
percentual de investimentos em 
informática, pelo menos a médio 
prazo. 

Se os investimentos se 
mantêm é certo que o enfoque de 
marketing para a automação 
nunca será mais o mesmo. Carlos 
Eduardo COrrea da Fonseca, 
diretor-superintendente da   . 
Itautec, explica que a automação 
passará a ser encarada mais como 
instrumento de aumento da 
produtividade e menos como 
arma promocional. José 
Lamonica, superintendente de 
Marketing da Tecnologia 
Bancária, diz que para 
instrumentos como o Banco 24 
Horas não devem ser aplicadas 
mais grandes somas em 
campanhas institucionais, . 
voltando-sé as Verbas em   ) 
promoçõezs de esclarecimento e 
otimização do uso dos 
equipamentos. 

Mas o argumento que parece 
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reforçar e colocar um fim na 
questão dos investimentos é de 
Paulo Feldman. Para ele, a partir 
de agora os bancos passam a 
funcionar efetivamente como um 
órgão prestador de serviços, 
cobrando taxas por isto. Como o 
usuário passará a pagar um 
serviço que até então não lhe 
custava nada, passará também a 
exigir qualidade e rapidez. "Terá 
respostas, mais rapidez e 
eficientes pedidos de extrato, 
saldo, etc, a instituição 
financeira que tiver um sistema 
informatizado de qualidade", 
argumenta, "é por aí que-se 
vencerá a concorrência". 

Toda a readequação dos 
bancos passará, inevitavelmente, 
por um enxugamento no número 
de agências, com conseqüente 
dispensa de mão-de-obra, e pela 
informatização. Tomando-se isto 
por verdade, a posição dos 
bancos estatais não será das mais 
confortáveis. Além de prestarem 
os serviços pertinentes a um 
banco comercial, estas 
instituições cumprem um papel 
social e não podem simplesmente 
cortar 30% de seu pessoal, cifra 
admitida por alguns banqueiros. 
Como não se pode abrir mão 
nem da informatização nem do 
crescimento, a solução será 
crescer sem aumentar os quadros 
de pessoal. 

A verdade é que nenhum 
banco até agora está 
completamente automatizado. Se 
encararmos que a automação 
pode ser feita em duas frentes - 
serviços internos e agências -, 
ainda há muito que fazer. 
Otimizar os serviços internos será 
fundamental, no próximo 
período, para crescer em 
produtividade. Esta era uma 
parte em que a atenção dos 
banqueiros era menor, No 
entender de Feldman a 
automação das duas frentes 
ganhará impulso. Por um lado, 
os CPDs dos bancos são grandes 
e a dinamização dos serviços será 
importante, por outro o 
consumidor passará a exigir 
maiores facilidades. 

Arnon Schreiber, diretor- 
presidente da Digirede, acredita, 
por exemplo, que gs bancos 
necessitarão de projetos para 
redução de custos nos CPDs. No 
seu entender serão necessários 
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projetos de envergadura neste 
sentido, com maquinas de menor 
custo e processamento mais 
racional. Já Feldman acha que as 
duas frentes serão atacadas, com 
Snfase para a automação de 
agências. Isto traria melhores 
retornos à indústria nacional, 
pois os CPDs, invariavelmente, 
utilizam equipamentos 
importados. 

pacotâo 

PROMOTORAS 
Relatório Reservado 

10/3/86    ^ 
Líder nas demissões 

As promotoras de vendas, associadas às 
financeiras, é que estão liderando as de- 
missões de funcionários no mercado fi- 
nanceiro, em reação á reforma monetária 
c à decisão do Banco Central de limitar a 
cobrança de juros no crédito direto ao con- 
sumidor (CDC) até 55% ao ano, paralela- 
mente à intenção de fixar limites míni- 
mos e máximos para as cobranças de ca- 
dastro por cada contrato. 

As promotoras de vendas, que foram 
criadas para auxiliar a expansão do CDC 
através das lojas nas grandes cidades e in- 
terior do país, trabalham com custos ope- 
racionais elevados, devido ao baixo valor 
unitário de cada contrato de financiamen- 
to ao consumidor, com grandes exigências 
burocráticas de conferência da ficha ca 
dastral   em   relação às  pessoas  jurídicas 

Embrulhadas nos custos, as promoto 
ras aproveitavam para embutir uma gran 
de dose de lucro, que o Banco Central pre 
tende agora coibir. Essas promotoras, co 
mo a Ciclo (ex-Novo Rio, atualmente 
controlada pelo Grupo Multiplic), a Fi- 
ninvest, a Lojicred, entre outras, passaram 
a investir pesado na automação, para am- 
pliar sua capacidade de processamento e 
lucro. A Fininvest, do Rio, maior finan- 
ceira independente, estava investindo 
USS 6 milhões este ano em computadores 
e informática. Com a limitação da cobran- 
ça de custos, tratou de rever investimen- 
tos e demitiu cem funcionários, semana 
passada. 

ALGUMAS GREVES 
OCORRIDAS EM ABRIL 

Ne  ABC  pararam  a  Calderaria 
Mecânica  ínox,  a Romi (200 
operários),  a  Keiper  Acii  (720 
operários),  a  Edisha  (300),  a 
Papaiz  (800)  a  Ncrdon (750). 
Esta  última  para garantir a 
redução  da   jornada. 

Em S-  Paulo, paralisaram suas 
; tividades  a  Hiter (600  opera   - 
rios),  a  Machi  (400),  a  Promel , 
a     Fanaupe  (450),  a  São  Tomás 
(300),  a Filtros Logan, H Comati, 
s  Sade  e  a  Eurocontroi.  Para- 
ram  por  um  dia  para  impedir 
rebaixamento de salários e sus- 
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tentar  reivindicações já conquÍ£ 
tadas. 

Os 3 mil operários da Aliperti 
tiveram sua primeira greve 
após 20 anos, A CUT ajuddu 
estes metalúrgicos a conquistaf- 
rem aumento real de 6%, 
equiparação salarial, estabilida- 
de de  100 dias, pagamento das 
horas paradas,  redução de  1 
hora na jornada,  restaurante e 
uniformes. 

No setor de alimentação, fize- 
ram greve: IDISA, por descum- 
primento de pagamento do piso 
salarial* Frigor Eder. por 15 
dias pela efetivação da Comis- 
são de Fabrica e contra as 
demissões . 
Em Manaus, parou a Coca-Cola 
e sua greve  foi julgada legal. 

Na categoria dos químicos, 
a Colorisscl (150 operários), 
e a Ccimplas.  Esta última,  con_ 
seguiu  transformar  em  aumento 
real a antecipação de  38%. ■ 

Os professores: -fizeram greve 
os professores da rede estadual 
do Rio de Janeiro, por mais de 
20 dias; os professores, da 
Universidade Católica de Goiás, 
por 15 dias para garantir maior 
índice de reajuste. 

Os bancários estão  fazendo 
muitas greve em todo o país. 
O Comind (2500 funcionários) 
pararam contra as demissões. 
Este banco está sendo liquidado 
por sua falência fraudulenta. 

No  Banco Real  a  tática  é  greve 
pipoca,  em  hora  e  lugar  incerto. 

Outras categorias. 
- Enfermeiros de Curitiba para- 
ram 90% da categoria brigando 
por 100% de reposição salarial. 

- A Fundação Bem Estar do 
Menor do Rio pararam 3 dias 
denunciando as condições de 
trabalho. 
- Mineiros de carvão de Lauro 
Muller, Santa Catarina,    para- 
lisaram  por  reposição  salarial   e 
contra a redução de salário. 

- Os  motoristas de Goiânia  fi- 
zeram greve de uíti dia' por 
descumprimento da CLT. 

- Os  borracheiros da Perez, em 
S. Paulo, pararam por 3 dias. 
Juntamente  com  a CUT, 
negociaram e conseguiram: 
aumento real de 6%,  equipara- 
ção salarial,  restaurante, 
convênio médico,  eleições de 
CIPA,   pagamentos dos dias 
parados e Comissão de Fábri- 
ca. 

- Os   vigilantes de P, Paulo 
fizeram  greve para  impedir  u 
rebaixamento  do piso  salarial 
em  virtude  do pacote.  A  greve 
foi declarada  ilegal. 

- O  3500  funcionários  do  IBGE 
pararam por melhores salários. 
Isso vem atrasando a publicação 
do índice oficial da  inflação. 
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«AO SAIU 
HO JORNAL 

VENCEU ATÉ AO PREFEITO 
Apesar do roubo de documentos 
do sindicato e o apoio do 
preíeito da cidade à chapa 
opositora, os trabalhadores 
rurais de T.pumirim, Em Santa 
Catarina, reelegeram a 
diretoria de seu sindicato. 

CORRUPÇÃO NA CNTEEC 
Para se reelegerem na Confede 
ração Nacional dos Trabalha- 
dores em Educação e Cultura 
os pelegos deram a cada 
Federação CZ$ 50.000, e para 
cada delegado 20 diárias. 
Quem denunciou foi o Sindica- 
to dos Empregados de Empresas 
Cinematográficas de Curitiba. 

FASUBRA FILIA-SE À CUT 
^m congresso nacional realiza 
dv em janeiro a Federação das 
Associações de Servidores das 
Universidade Brasileiras 
íiliou-se a CUT. - • 

FUNDADAS REGIONAIS DA CUT 
Nos dias 14 e 15 de março foi 
fundada a CUT Regional de 
Missões, RS, abrangendo Santo 
Ângelo, Santa Rosa e Horizon- 
cina. Na mesma data, no Mara- 
nhão, foi fundada a Regional 
de S. Luis. Nos dias 5 e 6 
foi a vez   de Erchim, também 
no Rio Grande do Sul 

JORNAL ALTERNATIVO 
O CEPC^ CPT e CEA, todos de 
Teresina., lançaram um jornal 
alternativo pra cobrir as 
lutas da região. Endereço: 
Rua Coelho de Resendo, 673-S. 

O PELEGO DANÇOU 
Foi empossada a chapa  vence- 
dora das eleições para a 
Federação dos Pescadores do 
F.sr.ado do Maranhão. Agora a 
Federação é da. CUT, apesar do 
pelego tentar impedir a posse 
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Metalúrgicos debatem 
hoje divergências na 
diretoria do sindicato 

AGENCIA ESTADO 
:.;-«•■ 

0 ESTADO OES.PAULO      29/4/86 
Hoje, às 14 horas, por convoca- 

ção de seu presidente, Joaqulrn,dos 
Santos Andrade, estará reunida a di- 
retoria do Sindicato doa Memúrgl- 
cos de Sáo Paulo, para, a portas rigo- 
rosamente fechadas, examinar o pro- 
blema criado por oito de seus compo- 
nentes, que acusam aquele sindica- 
lista de "pelego" e exigem seu pronto 
aíá^tamento. Os oito acusadores de- 
verão estar presentes à reunl&o, sen- 
do que Jòaqulnz&o conta com o 
apoio de 14 dos 24 membros da dire- 
toria; dos dez restantes, oito sfto os 
acusadores — seis dos quais seriam 
brizollstas — e outros dois estariam 
neutros, nessa questão toda, por se- 
rem membros do PCB e este partido 
não ter tomado posição. 

Trinta mil panfletos, de respon- 
sabilidade de Joaquim dos Santos 
Andrade e seus aliados, (oram ontem 
distribuídos na maioria das portas 
de empresas metalúrgicas de- São 
Paulo. > 

Por outro lado, Antônio Pereira 
Magaldi, presidente da Unlãf? Sindi- 
cal Independente, USI, deélaroü on- 
tem que "inevitavelmente a central 
sindical COT irá mesmo para um ra- 

cha, pois este já começou no sindica- 
do de seu presidente". "Isso tudo 
comprova aquilo que a USI vem sem- 
pre defendendo, que é p. ponto-de- 
vista de que as duas outras centrais 
sindicais (CUT e COT) estão aí ape- 
nas para fazer política e defender in- 
teresses políticos-partidárlos, quer' 
seja de PT, PDT, PCB. PC do B ou 
PMDB. Interesse do trabalhador, 
mesmo, nada disso aparece, haja vis- 
ta o nenhum apoio dessas centrais ao 
pacote econômico do governo fede- 
ral, o qual é bom para a classe traba- 
lhadora", finalizou. No entanto, Jor- 
ge Coelho, presidente estadual da 
CUT em São Paulo, entende que 
"Joaquim .manipulou e aparelhou o 
sindicato em defesa do pacote econô- 
mico do govemp, atingindo o limite 
máximo de autoritarismo". 

Para Coelho, o "racha" — que 
coloca o vlce-presidehte do sindica- 
to, Luiz Antônio Medeiros, env cam- 
po oposto ao de Joaquinzão — tem 
reflexos também na COT. "Joaquim 
não tem representatividade junto-à 
diretoria e à categoria. Agora, está 
colocada em cheque sua liderança na 
COT." 

«7 A   BRIGA   NA   OSRETORIA 
ESTA HISTÓRIA ESTA MUITO MAL CONTADA 

Está sendo distribuído um boletim nas principais metalúrgicas da Capital, 
assinado por 8 (oito) diretores do sindicato, denunciando entre outras coi- 
sas, que o presidente Joaquim dos Santos Andradre está pisando no Sindicato. 

Nós da Oposição Metalúrgica de Sâo Paulo, há mais de 20 anos afirmamos 
que o pelego Joaquim Andrade e todos os seus colaboradores estào no Sindica- 
to para ajudarem os patrões a nos explorar. 

A nossa categoria está careca de saber das manobras e das traições da d^ 
retoria do Sindicato. Tanto é verdade, que nas eleições de 1981 e 1984   a 
maioria dos trabalhadores nas fábricas votaram na Chapa apresentada pela 
Oposição Sindical Metalúrgica. 

S0   DESCOBRIRAM   AS   SAFADEZAS   AGORA Tf 

O que a categoria não sabe éoPORQUE esses oito diretores quu sO 
juntaram ao pelego-traidor há mais de 5 anos, só agora descobriram íIS suas 
safadezas: 

O Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de Sâo Paulo exigf 
diretores as seguintes respostas: 

destes 

1")   Quando  em   1981   vocês   se   juntaram  à   equipe  do  pelego  Joaquim  nao     r.abiarn 
que  ele  era   um   traidor-dos   interesses   da   Classe  Trabalhadora?? 
2')   Se  vocês   já   sabiam  disso,   quais  os   interesses  que   fizeram  com  que   vocês 
se  calassem tanto  tempo?? 
TJ)   Vocês   falaram da   imoralidade do  Departamento Médico.   Porém  nâo disseram 
que  tipo de  imoralidade   (corrupção,   desvio de  verbas   ??).   Será  que  vocês   f.x 
laram  tudo  o que   sabiam  7? 
4°)   Vocês   sempre  criticaram  a  Oposição  Metalúrgica   e   a  CUT  porque   sempre   ile 
nunciaram  as  manobras   e  traições  da  diretoria  do  Sindicato. 

PERGUNTAMOS:   Vocês   reconheceram  o  erro de  se   juntarem  aos   traidores   ou     es- 
tão  visando  as   eleições  do  ano  que  vem  ?7 

É um absurdo que, no momento em que os trabalhadores meta 1úrqieos sofrem 
a maior perda salarial de sua história, a diretoria fique brigando por car- 
gos. 

Se estes diretores estão comprometidos com a luta dos 11 .IIM 1 h.ulei i-s i.m 
que Calar tudo muito claro. Eles tem que romper já com a diretoria trdidoc.i 
e   avançar   no   caminho  da   UNIDADE  DE CLASSE  CONTRA  OS   PATRÕES... 

Desafiamos  os  diretores  do  Sindicato que  estão brigados  com o Joaquinzío,   velho 
amigo dos   patrões,   a   provarem na  prática  que   estão  do nosso   lado,   denunciando o   I'-• 
de Maio dos  Patrões  e da CGT na  Praça da Sé,   e   venham para  as  poTtas  das   fábricas 
convocarem o   I? de H.-iio de  Luta  em Sío  Bernardo do  Campo,   sob  direção da  CUT,   as   - 
sumindo   assim A  CAMPANHA  NACIONAL  DE  LUTAS  E   A   PREPARAÇKO  DA GREVE  CKRAI,. 
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trabalhadores rural 

MO SAIU 
NO JORNAL 

PELEGO RICO 

Os trabalhadores rurais de 
Telemaco Borba, Paraná, 
venceram o pelego e tomaram 
o sindicato. O tal pelego, 
há '5 anos no poder, recebia 
Cz? 72.000,00 mensais da 
Klabin Papel e Celulose que 
eram descontados dos bóias 
frias que para ela trabalha- 
vam. 
Ainda  no Paraná, a Chapa 2 
tirou do sindicato rural "de 
Guaíra outro pelego. Este 
iá fazia 20 anos que estava 
no poder. 

OUTRO DA CUT 
Em Baião, Sul do Pará, a 
chpa única apoiada pela CUT 
conquistou o sindicato rural 
quase por unanimidade, com 
600 votos. 

CUT VENCE E NÃO LEVA 
Também no Sul do Pará, em 
Nova Timboteua, a oposição 
vence mas os pelegos conse- 
guem anular o 32 escrutínio. 
Quem assumiu foi uma junta 
governativa. 

TRABALHO ESCRAVO EM S. PAULO 
Os motoristas de caminhão da 
White Martins estão sendo 
obrigados a cumprir uma 
jornada de trabalho de 14 
horas diárias sem receber os 
130% sobre as horas extras. 
Recebem somente CZ$ 0,32 de 
acréscimo após as 8 horas 
trabalhadas. 

jornal dos trabalhadores 
SEM TERRA      março/86 

Quadro da Violência 
A violência no campo em 1986   que as entidades que fazem esse ti- 

continua  como  em   1985:   muito   po de levantamento ainda não di- 
grande, Até o dia quatro de marçc,    vulgaram os seus dados. E se. você 
o Jornal SEM TERRA apurou 15   tiver alguma informação de mortes 
casos de morte. Mas certamente es-   no campo, escreva nos comunican- 
te numero é bem major,-uma vez   do.-   - 

. Nome Locai Data 

3 posseiros não 
identificados Rondônia Jan. 

# 

Dois posseiros não 
identificados 

Tangarà da Serra-MT Jan. 

Trab. não identificado | Escada-PE Jan. 
Pedro Antônio de Oliveira Salinas-MG 03/01 
Walter G. de Carvalho | Paracatu-MG 25/01 

irabalhadores 

Rurais 
Assassinados 

Severino Santos Cone. do Araguaia-PA 31/01 
Sinval Geraldo Diogo Nova Viçosa-BA 13/02. 
Posseiro conhecido como 
"Bahiano" 

Cone. do Araguaia-PA 14/02 

Outros 

Edson dos Santos 
(gerente de fazenda) 

Marabá-PA 03/02 

Claudiomar R. de Souza 
(comerciante) Imperatriz-MA 05/02 

Luiz Antônio do Nascimento 
(pistoleiro) Iguape-SP 04/03 

Luiz Assunção Vieira 
(pistoleiro) Iguape-SP 04/03 

Lázaro Conceição dos Santos 
(pistoleiro) Iguape-SP 04/03 

Fonte: CPT, Federações e notiGiário da gr^ncto imprensa. 

REVISTA REFORMA AGRÁRIA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA 
N9 4 - MARÇO/86 

Custo de vida e salário 
dos trabalhadores rurais: 

Brasil vs. Europa 
José Graziano da Silva 

Por ocasião do'encontro sobre "Condi- 
ções de Vida e de Trabalho dos Assalaria- 
dos Agrícolas da Europa e América Lati- 
na", um grupo de pesquisadores e sindi- 
calistas presentes elaborou um levanta- 
mento dfe dados sobre custo de vida c salá- 
rio. O objetivo era comparar quanto cus- 
tavamno "dia-a-dia" as "coisas" para o 
trabalhador rural. 

A comparação pelos preços de mercado 
(convertidos, ppr exemplo, em dólares 
americanos) nâó refletia o real poder de 
compra dos trabalhadores, dada a brutal 



trabalhadores 
disparidade dos salários. Elaboramos, en- 
tão, as tabelas 1 e 2, que apresentam, 
além dos dados em US$, também em ho- 
ras de trabalho. 

Apesar das dificuldades relativas à taxa 
de câmbio e a diferença das datas (os da- 
dos para o Brasil referem-se a janeiro de 
1986), pode-se observar na tabela 1: 

a) uma relativa semelhança (coeficiente 
de variação inferior 3^25%) nospréçòs do 
pão, do leite (exceto Brasil), do macarrão 
(menor C.V. de todos os itens posquisa* 
dos), do óleo de cozinha, da batata, dos 
itens relativos a vestuário (calça e camisa) 
e eletrodomésticos (exceto TV, pela varia- 
bilidade de modelos). Ow seja, embora 
bastante afetados pela diferenciação exis- 
tente no mesmo produto, pode-se afirmar 
que os bens industrializados de consumo 
popular — incluindo-se ai os produtos 
agroindustriais — apresentaram uma va- 
riação relativa menor que os preços dos 
produtos agrícolas propriamente ditos, 
em especial aqueles de origem animal. 

b) os produtos avícolas mostraram uma 
variação elevada dos preços, ao contrário 
do esperado, devido a presença de obser- 
vações muito discrepantes em relação à 
média, como no caso da carne de frango 
para a Itália (valor muito alto) e dos ovos 
no Brasil (muito baixo). Possivelmente es- 
sas diferenças estejam associadas à quali- 
dade (ou tipo) do produto, prejudicando 
a comparabilidade entre os paiscs. 

A tabela 2 permite dirimir as dúvidas i 
sobre a posição relativa do trabalhador; 
rural assalariado brasileiro. Antes, duas 
observações metodológicas. Primeira, o 
cálculo a partir dos preços relativos de ca- 
da país e sua expressão em unidades físi- 
cas (horai de trabalho), elimina a dificul- 
dade das taxas de câmbio implícitas na ta- 
bela anterior. Segunda, a escolha do assa- 
lariado permanente como padrão de refe- 
rência prende-se, de um lado, à dificulda- 
de de se estimar a diária média do assala- 
riado temporário (especialmente na Fran- 
ça, onde são pagos apenas por produção): 
e de outro, à maior padronização da diá- 
ria dos permanentes devido a possibilida- 
de do controle do nivel de qualificação 
(nâo especializados) e a provável não exis- 
tência de diferenças significativas ao lon- 
go do ano (como em épocas de safra e en- 
tressafra, por exemplo). 

Resumindo, podemos dizer que ò Brasil 
é o pais dentre os pesquisadores que paga 
os menores salários, embora o custo dos 
itens relativos à alimentação seja aqui 
também inferior ao padrão europeu. 

c) a variabilidade dos salários é a que 
mais impressiona (C.V. maior que 70%) e 
supera em muito a dos preços dos produ- 
tos, em função dos valores elevados das 
diárias pagas na França e Itália. 

Como podemos constatar, para todos 
os itens pesquisados, o trabalhador rural 
brasileiro tem que despender muito mais 
tempo de trabalho para poder adquirir 
um determinado produto, em evidente 
posição de inferioridade aos seus cplegas 
europeus. Para não deixar dúvidas, basta 
dizer que em janeiro de 1986, apenas para 
adquirir a "ração mínima essencial" de 
que fala o Decreto 399 (de 30/04/38), o 
trabalhador rural brasileiro precisava tra- 
balhar 18 dias, 5 horas e 41 minutos. 

rural 

Tabela 1: CUSTO DE VIDA E SALÁRIO (em US$) DO ASSALARIADO 

AGRÍCOLA EM DIFERENTES PAÍSES 

ITEM 
Espanha 

(Andaluzia) 

CUSTO DE VIDA: 

Pao tipo francês 
Leite comum.(1) 
Macarrão comum (Kg) 
Óleo de cozinha (1) 
Batata (Kg) 
Arroz (KR) 

Melhor carne (Kg) 
Pior carne (Kg) 
Frango 
Ovos (dúzia) 
Combustível comum (1) 
ônibus urbano (ida/volta) 
Calça de trabalho (jeans) 
Camisa de trabalho 

• Botas de plástico (par) 
Tv comum (branco/preto) 
Refrigerador (320/350 1) 

SALÁRIO (8h/adulto): 

Mínimo legal 
Diarista agrícola 
Mensalista agrícola 
Diferença para mulher (Vo) 
Diferença para menor ("fa) 

0,40 
0,52 
0,58 
1,28 
0,22 
0,73 
7,00 
4,50 
1,82 
0,90 
0.58 
0,43 

18,00 
6,50 
9,00 

212,00 
243,00 

7.0 
11.00 

7,5 

53% 

Itália 
(Toscana) 

0,69 
0,53 
0,70 
1,30 

0,54 
7,60 
4,59 

* 4,32 
1.35 
0,69 
0,48 

16,20 
10,80 
13,50 

324,00 

23,24 
13,33 

França 
(Paris) 

0,39 
0,40 
o,:o 
1.55 
0,21 
0,91 
9,20 
3,21 
1,60 
1,33 
0,58 

17,00 
9,65 
5,90 

155,00 
320,00 

21,27 

26,00 
25% 

Brasil 
(São Paulo) 

0,44 
0,25 
0,67 
0,80 
0.33 
0,43 
3,20 
1.47 
1,07 
0.32 
0.29 
0.20 

12.00 
7.00 
3.50 

80.00 
230.00 

1.33 
1.67 
2.04 
20% 
50% 

TAXA DE CÂMBIO (1US$) 165P L1850     9.35F        Cr$ 1500C 

a) Para o Brasil, a data de referência é janeiro de 1986; para os demais países, o se 
gundo semestre de 1984. 

b) Para os países onde o câmbio è controlado, utilizou-se como aproximações de ta 
xa real a do negro. 

Tabtla 2:     NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO DO ASSALARIADO AGRÍCOLA 

(PERMANENTE OU FIXO'. NÃO ESPECIALIZADO) NECESSÁRIAS 

PARA ADQUIRIR BENS DE CONSUMO COMUNS 

ITEM Espanha Itália França Brasil 
(Andaluzia) (Toscana) (Paris) (Sâo Paulo) 

Pâo tipo francês (Kg) 25min. 25min. 7min. Ih 44min. 
Leite comum (1) '   32min. I9min. 7min. 59min. 
Macarrão comum (Kg) 37min. 25min. I4min. • 2h 37min. 
Óleo de cozinha (1) Ih 2lmin. 4<>min. 27min. 3h 08min. 
Batata (Kg) 13min. — I6min. Ih I8min. 
Arroz (Kg) 46min. I9min. 4 min. Ih 40min. 
Melhor carne (Kg) 7h 22min. 4h 32min. 2h 45min. I2h 33min. 
fror carne (Kg) 4h 48min. 2h 45min. 57min. 5h 45min. 
Frango (Kg) Ih SSmin. 2h 35min. 29min. 4h 1 Imin. 

" Ovos (dúzia) 57min. 48iDÍn. 20min. Ih I5min. 
Combustível comum (1) 36min. 25 min. 10 min. Ih 08min. 
Ônibus urbano (ida/volta) 26min. 8min. 47min. 
Calça de trabalho (jeans) I9h 14min. 9h 44min. 5h 07min. 47h 04min. 
Camisa de trabalho (algodão) 6h 25min. 6h 29min. 2h 53min. 26h 09min. 
Botas, de plástico (par) 9h 37min. 8h 07min Ih 46min. I3h 04min. 
Tv comum (branco/preto) 224h 2lmin. 259h 27min. 46h 24min. 3l3h 43min. 
Refrigerador (320/350 1) 2J6h 24min. I94h 35min. 95h 41min. 9l5h02min. 

Notas: ver tabela I 



O impasse na questão 
da reforma agrária 

DCl 
DUiia Comircia * Isdéxru 

11/4/86 

Menos emoção, mais razão. Essa fórmula 
simples poderia e deveria estar guiando todos os 
indivíduos que se envolvem com a questão agrá- 
ria no Brasil. Entretanto, há vários anos que o 

, debale prossegue sem qualquer sinal concreto de 
consenso, muito embora as possibilidades de en- 

| caminhar soluções sejam inúmeras. Por mais que 
seja polêmica, como tantas questões que envol- 
vem interesses socloeconômicos diferenciados, a 
própria evolução das discussões já poderia ter da- 
,do margem à aceitação de um programa cuidado- 
so e representativo de reforma agrária. Entretan- 
to, ainda se testemunha a infeliz irrupção de cha- 
mamentos à "resistência armada" contra o pro- 
jeto do Governo, atitudes puramente emocionais 
que apenas contribuem para uma radicalização 
ainda maior dos trabalhadores, que prometem 
apelar para a "ocupação indiscriminada" das 
terrasí Acelera-se desse modo um círculo vicioso 
que não apenas instabiliza o cenário político, mas 
destoa completamente do clima de fortalecimen- 
to cívico atualmente em vigor. 

Aliás, nada mais adequado ao Brasil pós- 
reforma monetária que o espírito de negociação. 
Com o "choque", houve perdas inegáveis, sa- 
crifícios que a união nacional contra a Inflação 
conseguiu transformar em atos de coragem sem 
capitulação. No setor sindical, por exemplo, uma 
vez constatadas algumas possibilidades de per- 
das, passou-se a uma saudável pressão que obte- 
ve resposta do Governo (ainda que se tenha dis- 
cutido a real adequação das medidas corretivas 
implementadas). No setor financeiro, Identifica- 
das as perdas reais e potenciais, procederam as li- 
deranças também a uma intensa negociação cujos 
resultados foram tanto a regulagem fina dos ins- 
trumentos de política monetária quanto a defini- 
ção de novas regras operacionais, sem falar na 
aceleração dos projetos de reforma bancária do 
Executivo. Nesses dois exemplos a capacidade de 
negociação e diálogo prevaleceu, o que não signi- 
fica que certas perdas se tenham tornado irre- 
versíveis. 

Já no caso da reforma agrária, estamos pre- 
senciando atitudes extremas e intempestivas, ain- 
da que não se trate de nenhum projeto de "cho- 
que" e sim de programas que há mais de -ano es- 
tão sendo publicamente debatidos. Alguns im- 
portantes esclarecimentos já foram dados pelo 
Governo, houve substituições nos altos cargos 
dos órgãos responsáveis pela execução do Plano 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Já se es- 
clareceu que as pequenas propriedades não serão 
atingidas. Foram dadas garantias de que as gran- 
des empresas rurais produtivas permanecerão in- 
tocadas. Não bastassem essas garantias, está toda 
a opinião pública e a grande imprensa, especial- 
mente, atentas às ações do Executivo, principal- 
mente no que se refere à manutenção, no Brasil, 
da livre iniciativa e do direito à propriedade. Em 
suma, não há razões econômicas, jurídicas ou 
políticas para o acirramento de ânimos. Princi- 
palmente quando as animosidades envolvem a 
pessoa do presidente da República, que segundo 
o ex-deputado Sérgio Cardoso de Almeida, afir- 
mou em reunião em São Paulo, teria declarado 
textualmente "ser prisioneiro da CNBB, pois o 

Tancredo deu a eles ó direito de escolher o minis- 
tro". Causa estranheza que a assessoria presiden- 
cial não tenha vindo a público esclarecer o episó- 
dio, muito embora a cautela ainda seja a maior 
virtude diante da irreverência. Entretanto, em fa- 
ce da gravidade do tema e às notícias de Incita- 
mento à resistência armada, deveria o presidente 
Sarney de algum modo arbitrar tais dissenções, 
antes que'incidentes menores venham a servir de 
pretexto para a deflagração de conflitos indesejá- 
veis. 

O prolongamento do Impasse na questão da 
reforma agrária não Interessa a ninguém. O des- 
dobramento do Plano Nacional em. Planos Re- 
gionais teve por objetivo tornar mais realista a 
execução da Reforma, mas se porventura ainda 
existem incorreções o Poder Judiciário deve ser 
acionado em defesa das partes eventualmente 
prejudicadas. A continuar o Impasse, aumenta a 
insegurança de proprietários e torna-se penosa a 
existência de muitas famílias que já contavam po- 
der assentar-sè em 1986. 

Outro aspecto da questão agrária que indire- 
tamente afeta o Plano diz respeito à sonegação 
do Imposto Territorial Rural. O já elevado índice 
de sonegação é, por si só, preocupante. Mas, com 
o cancelamento de multas sobre os débitos, re- 
centemente aprovado pelo Mlrad, cria-se um pre- 
cedente incompreensível, enfraquecendo ao mes- 
mo tempo uma das fontes de recursos para o fi- 
nanciamento da própria reforma agrária. 

O atual momento histórico exige serenidade 
de ânimos e disposição para a negociação. A exe- 
cução de reformas atende a uma expectativa ge- 
neralizada de modernização e democratização. 
Na medida em que se respeite o direito à proprie- 
daade, salvaguardando as terras que ao longo do 
tempo têm sido utilizadas produtivamente, não 
há razões objetivas para o adiamento dos pianos 
regionais. Em última análise, o Poder Judiciário 
deve ser requisitado. A imprensa nunca fechou 
suas portas à denúncia das incongruências e usur- 
pações do Executivo, que infelizmente pontllha- 
ram o passado de nosso País. Com ânimo sereno, 
confiando nas instituições de uma sociedade de- 
mocrática e em vigilância permanente, devemos 
todos dar mais esse passo na preparação de con- 
dições estáveis para a retomada do desenvolvi- 
mento econômico brasileiro. 

Produtores do 
Pará unem-se 
Contra reforma 
—'^ AGÊNCIA ESTADO 

Uma entidade que tem o propósi- 
to-de "unir os proprietários de terrn 
çofttra o sistema pretendido para a 
execução da relorma agrária" foi 
£p£da domingo por cerca de 200 fa- 
zendeiros da região Sul do Estado dó. 
'ZfífÍLÈ a União Democrática Rura 
lista. A reunião íol realizada na cida 

0 ESTADO DE S.PAULD 
15/4/86 

cft&e Redenção, precedida de encon 
trç.jsreliminar em Conceição do Ara 
güaia. 
^'-O líder nacional da União Demo- 
e?âtlca Ruralista e diretor da entida- 
de em Goiás, Ronaldo Caiado, coor- 
denou a reunião. Além da criação da 
UDR-Sul do. Pará, os fazendeiros 
aprovaram a formação de comissOet 
diretoras da entidade nas cidades de 
Redenção, Xlnguara, Conceição do 
Araguaia, Rio- Maria e Santana de 
Arag-uaiá. Foram ainda doados 1.200 
bois para serem leiloados em Reden- 
oàa. dia 17 de maio, como recurso 



trabalhadores 

para levantar fundos para o movi- 
mento. 
— ^ A reurtláo foi organizada por Ro- 
tftfldo Assunção, Roque Quagliato, 
Maurício Fraga, João Batista Santa- 
na-e Cássio Carvalho do Vai, entre 
dtrtroE. Participaram ainda: Plínio 
«Umquelra, da UDR-Sâo Paulo; Luís 
Resende, da UDR-Mlnas; Altair Vft- 
ieao, da UDR-Ooiás; Alciliades Vero- 
ae^l, prefeito de,Redenção, e os pre- 
sld«ntes dos sindicatos dos emprega- 
djp^s mrais de Redenção, gerVásio 
José Camilo, e das cidades de Xln- 
gíifra, Conceição do Araguaia, Rio 
Maria e Efentana do Araguaia. 

DGI 
Diária Cotnircio 4 InddMn» 

FAESP APLAUDE 
SARNEY PELO 

NOVO ADIAMENTO 
DA REFORMA AGRARIA 

11/4/86 

A decisão do presidente José Sarney, 
de determinar o reexame dos Planos Re- 
gionais de Reforma Agraria, inclusive 
coma criação de uma comissão de fun- 
cionários do Mirad e do Palácio do Pfa- 
nalto. para uma possível alteração na 
forma redacional, foi considerada "lúci- 
da" pela Faesp - Federação da Agricul- 
tura do Estado de São Paulo, que em te- 
lex assinado por seu presidente, Fábio de 
Salles Meirelles, lembra a existência,de 
"milhares é milhares dè hectares de ter- 
ras" inadequadameme aproveitadas e 
"até'sem aproveitamento", pertencentes 
ao Governo estadual ou ainda mantidos 

■''como estoque estratégico dè inúmeras 
prefeituras'.', 

A mensagem, encaminhada ao minis- 
tro Marco Maciel, do Cabineie Civü, as- 
sinala que ,"a decisão consciente e prag- 
mática" do presidente "traz, por. outro 
lado, tranqüilidade para uma categoria 
impoi-tantisSim«i neste Estado que são Os 
trabalhadores rurais, que; em alguns ca- 
sos, chegam até apagar Imposto de Ren- 
da". A seguir, á Integra do telex: 

Ribeiro nega 
haver recuos 

BRASÍLIA - O ministro da Reforma e 
do Desenvolvimento Agrário, Nelson Ri- 
beiro, afirmou, ontem, na sede da Confe- 
deração Nacional dos Trabalhadores na In- 
dústria. CNTI, que a reforma agrária nâo 
vai ser protelada e que o presidente Sarney 
aprovará dentro de mais alguns dias os Pla- 
nos Regionais de Reforma Agrária. 

Segundo o ministro, em 86/87 estarão 
sendo incorporados ao espaço agrícola do 
Pais cerca de 4,5 milhões de hectares, onde 
já no primeiro semestre do próximo ano es- 
tarâó. sendo colhidos feijão, milho, man- 
dioca, batata-doce e outros alimentos bási- 
cos. Confirmou, também, que, ainda na 
gestão do presidente Sarney, serão assenta- 

1 dos 1,4 milhão de famílias de trabalhadores 
sem terra. 

Ele esclareceu que a reforma agrária bra- 
j sileira será implantada sem a utilização de 
' mecanismos autoritários, razão pela qual 
i tem uma dinâmica própria, dependendo de 
j debates entre os segmentos interessados da 

sociedade' brasileira. 

economia pacotão 

Política econômica? Não. Nada 
além de um "pacote". Ameaçado. DCT 

jDUrio Comercio & Iwidjtrii 14 de abril de 1986 

■ Aloysio Biondi 

O "pacote" teve um único mérito 
(íustórico, repita-se): extinguir a 
çprreçãtí monetária, que realimenta- 
va a inflação, abrindo caminhp para 
extinguir a carestia, no País. Mas o 
"pacote" nâo é a redenção do Bra- 
si\} nâo resolve, por si só, as distor- 
ções acumuladas durante décadas, 
como o desemprego, a concentração 
da renda, as desigualdades gritantes, 
í miséria permanente em um pais 
que já ostenta a sétima economia do 
mundo. Para isso, é preciso uma 
çolítica econômica disposta a extir- 
par de vez o "capitalismo selva- 
gem". E essa política não existe, 
nem Brasília parece acreditar que ela 
sjeja necessária. — E por isso mes- 
mo, o próprio "pacote" começou a 
skr ameaçado de frustrar-se até mes- 
mo em relação à sua meta básica, 
Que é a extinção da inflação. 
** A falta de vontade de empreender 
mudanças no Brasil fica patente, ca- 
da dia, a partir çle declarações de mi- 
nistros e seus assessores: 
^•Agricultura e fome - exatamente 
como nos tempos da Velha Repúbli- 
ca, o governo - segundo revelação de 
um ministro - planeja conceder 
subsídios, doar dinheiro do Tesouro 

(isto é, day coletividade, inclusive da 
gbpulação faminta do Nordeste) ao 
ççtor. Tudo, dentro do velho esque- 
pfva do "capitalismo de fancaria" 
rsileiro: estuda-se a possibilidade 

o governo baratear os fertilizan-. 
fes, inseticidas, tratores e máquinas. 
Utilizados pelos agricultores. Se 
Qualquer um desses bens custar J 00 
cruzados, por exemplo, o agricultor 
pagaria apenas 50, e o Tesouro pa- 
riria a diferença à indústria, isto é, 

| outra metade, de S0 cruzados. 
Ora, esse é o modelo que vigora no 
Srasil há décadas, com "doações" 
para os diversos segmentos empresa- 
riais e que apenas enriquecem pou- 
cos grupos, industriais, agrícolas, fi- 
nanceiros — às custas da persistên- 
cia do desemprego, da miséria e da 
fome. Todos os trabalhos críticos 
feitos no Brasil nos últimos anos 
mos^m que o apoio à agricultura 
deve ser dado de outra forma: o 
subsídio pode existir, mas dado dire- 
tamente ao consumidor, isto é, o go- 
verno distribuiria alimentos de graça 
ou "baratearia" os alimentos para o 
consumidor através da venda a pre- 
ços reduzidos. Com isso, milhões de 
brasileiros passariam a comer, e ha- 

veria mercado garantido para a agri- 
cultura poder aumentar sua produ- 
ção ano a ano. Seriam eliminados os 
ciclos de preços baixos e preços altos 
(que trazem prejuízos ao produtor), 
com essa estabilidade permitindo 
que a agricultura realmente melhore 
sua tecnologia, aumente sua produ- 
tividade, barateie a produção. Nu- 
ma prova de que a Nova República 
não tem uma política econômica 
destinada a mudar o País, cogita-se 
novamente do subsídio para benefi- 
ciar os fabricantes — e pequeno nú- 
mero de grandes produtores, que 
sempre acabam abocanhando os 
subsídios. Detalhe: e até parece que 
os ministros e seus assessores não sa- 
bem que esse tipo de subsídio é o ca- 
minho seguro para as fraudes monu- 
mentais ocorridos nos últimos anos, 
com o trigo-papel, o adubo-papel, o 
boi-papel, as máquínas-papel (na 
área do BNDES), as exportações- 
fantasmas e etecétera e etecétera. 

• Política industrial — o Ministé- 
rio da Indústria e do Comércio pro- 
moveu debates com líderes empresa- 
riais da indústria — em encontros 
realizados em três capitais de dife- 
rentes regiões do País —, para deba- 
ter necessidades de modernização. 
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automação, novas tecnologias etc. 
Quer dizer: o governo, que represen- 
ta toda a sociedade, fez um levanta- 
mento das reivindicações que o 
"lobby" industrial deseja ver aten- 
didas. Vai adotar uma política in- 
dustrial de acordo com os próprios 
interesses do setor industrial — e, 
não, levando em conta os interesses 
da economia como ura todo, e de 
130 milhões de brasileiros. Apenas 
para ilustrar a aberração dessa 
orientação: è claro que as indústrias 
desejam incentivos, subsídios, doa- 
ções para aumentarem e moderniza- 
rem suas fábricas - sem nenhuma 
preocupação com o ppssVel, desem- 
prego criado por essas mudanças. 
Ou sem nenhuma preocupação (que 
deveria ser dos governantes) com o 
fato de que o dinheiro que o governo 
vai doar-lhes, via incentivos e 
subsídios, poderia ser investido em 
outras áreas, para a criação de em- 
pregos. 
• Modernização e desemprego - essa 
política industrial caolha, inspirada 
apenas pelas próprias indústrias, já 
está em andamento, mostrando que 
a política econômica da Velha Repú- 
blica é a mesma que vigora na Nova 
República. Há perdão de impostos 
para a automação. Há perdão de im- 
postos para a compra de máquinas e 

equipamentos. Subsídios, incenti- 
vos, por todos os lados. Provocando 
"rombos" no Tesouro, a curto pra- 
zo. Mantendo a concentração da 
renda, o desemprego e a miséria de 
outro. 

• Irrigação - há aberrações, desti- 
nadas a favorecer grandes grupos e, 
mais uma vez, concentrar a renda, 
criar fortunas, às custas do dinheiro 
da coletividade, que só chegam ao 
conhecimento da opinião pública 
põr causa de disputas políticas. Foi 
assim, por exemplo, com o tão fala- 
do plano de irrigação, "que vai sal- 
var o Nordeste", lançado pelo go- 
ver.no ás vésperas da reforma minis- 
terial. O ministro dã Agricultura Pe- 
dro Simon, "expelido" do cargói 
cometeu uma indiscrição, noticiada 
com excesso de discrição (mereci^ 
uma manchete de página) pela im- 
prensa. Acontece que a execução do 
gigantesco Programa de Irrigação, 
que prevê a aplicação de CzS 20 bí|- 
Ihões ou Cr$ 20 trilhões este ano, 
não havia sido entregue ao Ministé- 
rio da Agricultura, mas sim ao Mi- ■ 
nistério do Interior, um velho instrüj- 
mento depressão política no Norr 
te/Nordeste. Como quem não quer 
nada, o (ex) ministro da Agricultura 

resolveu externar, á imprensa, a sua 
surpresa com os custos previstos pa- 
ra os novos projetos de irrigação: 
até cinco vezes maiores, por hectare, 
do que os custos dos projetos que vi- 
nham sendo tocados pelo Ministério 
da Agricultura, dentro do chamado 
Provárzeas. A revelação (ou denún- 
cia?) não mereceu explicações ofi- 
ciais, embora estejam em jogo bi- 
lhões de cruzados. Mesmo que não 
se queira suspeitar de que os custos 
escandalosos do Programa de Irriga- 
ção estejam abrindo "caminho para 
fraudes, está-se, de qualquer forma, 
diante de mais uma evidência da fal- 
ta de uma política econômica por 
parte da Nova República. Vai-se 
partir para um programa de custos 
fabulosos, que acabará beneficiando 
(como sempre) um número relativa- 
mente reduzido de fabricantes de 
equipamentos, empreiteiras, empre- 
sas agrícolas. Não se discute se essa 
dinheirama poderia ser usada, efeti- 
vamente, para beneficiar a milhões 
de pequenos agricultores, criar em- 
pregos em massa nas zonas rurais, 
melhorar o nível de renda de milhões 
de pessoas. , 

E ò mesmo modelo concentrador 
da renda da Velha República. 

Anote. É outro fato histórico. DGl    ^/^/^ 
DUiio CamfacM * buUitria 

É parar para pensar, e muito. O 
presidente do Movimento Nacional 
da Micro e Pequena Empresa, 
Pedro Cascaes, propôs uma aliança 
á CUT - Central Ünica dos 
Trabalhadores e à-CGT - Central 
Geral dos Trabalhadores. Objetivo: 
pressionar o Governo para que ás 
empresas estatais reduzam seus 
preços (retirando a tal da "inflação 
embutida", isto é, que Vinha 
incluída nos preços, antes do 
"pacote"). Vantagem oferecida aos 
trabalhadores: com aquela 
redução, as pequenas empresas 
poderiam dar-lhes aumentos 
salariais; 
Essa proposta de aliança — basta 
parar para pensar — é um dos 
mais importantes fatos políticos 
ocorridos no País, 
nos últimos tempos. Por quê? 
Desde os idos de 1964, 
ficou na lembrança do 
empresariado nacional a tão falada 
proposta de criação de uma 
"República Sindicalista" no Brasil. 
A partir daí — é bom pensar — 
"trabalhador" e "sindicato" no 
Brasil transformaram-se em 
sinônimos de coisas perigosas, 
subversivas, ps adversários a 
combater. A distorção de visão foi 
longe: esqueceu-se de que, em 
qualquer regime capitalista, 
inclusive nos EUA, existem o fator 
capital (o empresário) e o fator 
trabalho (o trabalhador), 
destinados ou condenados a 
conviver, negociar. No Brasil, por 
força da neurose anti-sindicalista, 

tentou-se ignorar, literalmente, a 
existência da massa trabalhadora 
que inclui todos quantos vivam dó 
trabalho, incluindo-se aí os 
profissionais da classe média. Esse 
estado de coisas persiste até hoje 
— e a melhor prova disso, 
na tentativa dç "cancelar" 
a existência da massa 
trabalhadora dentro do 
capitalismo brasileiro, são as 
decisões de ordem econômica 
adotadas sempre através de 
consultas (e pressões) dos setores 
empresariais, sem que os 
trabalhadores tenham participação 
nos órgãos de decisão. 
Essa situação esdrúxula acabou 
provocando distorções encadeadas 

ttft nêf, vocêí  JA VÃO 

'UteuZ, 

dentro da economia e da sociedade 
brasileiras: as decisões de política 
econômica freqüentemente 
beneficiaram os grandes grupos, os 
grandes interesses. No entanto, 
mesmo quando prejudicadas, as 
empresas que não faziam parte do 
"topo do poder" silenciavam ou 
protestavam apenas timidamente — 
temerosas de que suas críticas a 
distorções pudessem abalar a 
imagem do setor empresarial como 
um todo, e abrisse caminho para o 
fortalecimento da área sindical. 
Nessa visão, "o inimigo" era 
sempre a classe trabalhadora, e não 
os "sócios do milagre". 
Ê assim que o modelo 
concentrador da renda tem 
sobrevivido. O Pais está dividido 
em "Dois Brasis". O Brasil 
Grande, dos grandes interesses, 
para os quais a política 
econômica está voltada, e o 
Brasil Esquecido, dos interesses 
e necessidades nunca- 
atendidos. Mas, por falta de união 
entre os prejudicados, nada muda. 
E essa a importância histórica da 
decisão da entidade dos 
microempresários: entender que   . 
freqüentemente seus interesses 
coincidem com os interesses da 
massa trabalhadora. E não com os 
interesses dos poderosos grupos de 
pressão em que se incluem as 
estatais, neste momento. 
Mesmo que a aliança seja 
abortada, a proposta revela que as 
cabeças estão mudando no Pais. 
Que há fatos novos, no processo 
político. Mesmo que os "donos do 
poder" não os enxerguem. Isso é 
irreversível. 
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Plano Cruzado: 
a ousadia 
conservadora. 

Tempo e Presença 
Abril/86 

Aloizio Mercadante Oliva 

0 Pacote de estabilização econômi- 
ca é, inegavelmente, o fato político 

mais significativo para a definição 
dos contornos gerais do processo de 
'.'ansiçâo política conservadçra inicia- 
da com a articulação da Aliança Demo- 
crática, no Colégio Eleitoral. No Brasil 
oc cruzeiro, o continuismo da política 
econômica conservadora, os recuos e 
Desencontros do I Plano de Reforma 
Agrária o caráter restritivo do Congres- 
so Constituinte, a maior divida externa 
do 39 Mundo, uma divida, pública 
de um quatrilhào, cento e sete trilhões 
de cruzeiros e uma inflação que amea- 
çava 400% a.a., denunciavam mais 

ma situação de desgoverno e imobi- 
!: = mc do que propriamente um novo re- 
gime político. O Plano Cruzado define 
com maior precisão os marcos políti- 
cos e econômicos em que o País deve- 
rá se mover. 

O ESTATISMO 
AUTORITÁRIO 

O Plano Cruzado anuncia, muito 
mais que um novo estilo de exercício 
da política, os desvios autoritários no 
encaminhamento das medidas. Não 
estamos preocupados em discutir a 
forma do decreto-lei, utilizada mais 
uma vez pelo presidente Sarney, ape- 
sar de suas públicas promessas, ou o 
fato de que o plano tenha sido lançado 
um dia antes da abertura do Congres- 
so. Não pretendemos também questio-. 
;iar a falta de ética, ou a manipulação 
política em relação ao movimento sin- 
dical, mais precisamente, em relação 
ao processo de negociação proposto, 
pelo próprio governo, através do minis- 
tro do Trabalho, para o ffstabeleclnren- 
to de um "acordo ou entendimento na- 
cional" com a CUT e demais centrais 
sindicais.-Nem mesmo estamos preo- 
cupados com os objetivos políticos 
imediatistas, como a recomposição da 
Aliança Democrática ameaçada de im- 
plosão após a reforma ministerial de 
Sarney, ou a preocupação em recupe- 
rar as bases eleitorais, para novembro 
de 86, que evidentemente estão implí- 
citas neste pacote. 

Estamos empenhados em analisar 
características mais profundas e es- 
truturais, que estas medidas revelam e 
que deverão marcar o futuro político 
do pais. A "Nova República" represen- 
ta, enquanto exercício do poder políti- 
co, o estatismo autoritário e que cor- 
responde a um considerável distancia- 
mento de um projeto democrático. Em 
primeiro lugar, porque estabelece a 
mais completa exclusão das massas 
populares do centro de decisão políti- 
ca e o distanciamento crescente entre 
o aparelho de estado e os cidadãos. O 

que assistimos é uma concentração 
crescente do saber-poder no seio do 
próprio Estado, o segredo burocrático 
centralizado em círculos cada vez mais 
restritos. Em segundo lugar, e direta- 
mente associado a esta primeira ca- 
racterística, acompanhamos a confor- 
mação dos partidos políticos que com- 
põem a aliança democrática — PMDB 
e PFL —, como partidos de Estado, no 
dizer de Poulantzas. Partidos quç assu- 
mem um papel suplementar à de cor- 
reia de transmissão das decisões buro- 
cráticas para as bases, assegurando a 
mais completa lealdade, unidade e ho- 
mogeneidade à cúpula governante. 
Uma verdadeira osmose recíproca en- 
tre o Estado e os partidos dominantes 
de massa. O partido de Estado é a ga- 
raniia ao poder do controle político da 
administração do aparelho de Estado, 
onde o empreguismo e o "Inchaço" es- 
trutural do Estado são elementos fun- 
damentais no processo de desenvolvi- 
mento da osmose orqânica e recípro- 
ca. 

Seria interessante destacar que esta 
tendência do processo de transição 
política do país, em direção ao estatis- 
mo autoritário, está, contradltoriamen- 
te, na mais perfeita sintonia com o crí- 
tico mais contundente do pacote, Leo- 
nel Brizola, e com os tradicionais parti- 
dos stalinistas — os PCs, que apoia- 
ram o plano com o mais eloqüente en- 
tusiasmo. Isto porque apesar de dife- 
renças político-ideológlcas evidentes, 
ambos defendem objetivos estratégi- 
cos para o socialismo, que mantém 
uma' profunda desconfiança em rela- 
ção as organizações e iniciativas autô- 
nomas das classes populares. Por ca- 
minhos diferentes, Brizola e os PCs, 
se dirigem à mesma direção. Brizola, 
porque seu projeto social democrata 
tradicional significa a mais profunda 
desconfiança em relação à democra- 
cia direta de base e às iniciativas autô- 
nomas do povo. Os PCs por que a apa- 
rente democracia direta que preten- 
dem construir no socialismo, que 
anunciam defender, significa a desarti- 
culação dos mecanismos básicos da 
democracia representativa: eleições 
diretas, pluralismo partidário, autono- 
mia e liberdade sindical etc... Para a 
"Nova República" a participação popu- 
lar no pacote se restringe a fiscalizar o 
que já está decidido — fiscais de Sar- 
ney, fiscalizam preços tabelados e/ou 
congelados. Para estes críticos à es- 
querda, o Estado arquitetado por Sar- 
ney, só precisa ser reocupado por uma 
nova burocracia, que mantenha a mes- 
ma lógica básica na relação riiassa tra- 
balhadora e Estado autoritário. 

A tendência da sociedade brasileira 
para um estatismo autoritário significa 

o estabelecimento de um certo padrão 
de relações entre as classes sociais no 
Estado, que é o centro do exercício do 
poder político. E ao que parece, parte 
dos críticos à esquerda apenas refor- 
ça esta perspectiva da Nova República 
e está preocupada com a alter- 
nância do poder e não com a constru- 
ção de uma alternativa histórica para 
este campo estratégico da luta oollti- 
ca, que é o próprio Estado. 

A MODERNIZAÇÃO 
CONSERVADORA 

No que se refere ao impacto deste 
conjunto de medidas na economia bra- 
sileira é possível afirmar que os objeti- 
vos estratégicos da política econômi- 
ca da "Nova República" apontam oara 
uma modernização conservadora do 
capitalismo brasileiro 

O pacote econômico pretende: a) 
combater o processo inflacionár'0 
através do congelamento temporário 
dos preços associado a uma desinde- 
xação da economia; b) promover uma 
ampla reforma monetária; c) iniciar 
uma reforma financeira cue desarticu- 
le parte do processo especulativo e ca- 
nalize recursos pafa o sistema produti- 
vo; ti) criar condições mais favoráveis 
para a administração da divida públi- 
ca; e) recuperar o controle governa- 
mental de alguns instrumentos de polí- 
tica econômica. 

O enfrentamento deste conjunto de 
questões significa remover alguns 
obstáculos do processo de acumula- 
ção de capital do país, estimulando o 
processo de modernização da econo- 
mia brasileira. Porém, a modernização 
pretendida é absolutamente conserva 
dora porque não altera o padrão atual 
de acumulação de capital, não modif: 
ca a estrutura de distribuição da .en- 
da da sociedade brasileira e não «f- 
frenta o principal obstáculo ao cresci- 
mento econômico do pais — a divida 
externa. 

O Cruzado na Inflação — O aspecto 
mais ousado, importante e de maioí 
penetração popular do Plano está na 
estratégia de combate á Inflação. 
Pretende desarticular o processo In- 
flac.ionário vigente no pais, comprome- 
tendo a especulação generalizada e 
resgatando a cidadania do consumi- 
dor. Mas há questões mais profundas, 
que transcendem a euforia passageira 
e a eficiente e sistemática propaganda 
oficial do plano. 

O congelamento dos preços, tarifas 
e serviços representa uma intervenção 

-► 
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política profunda do Estado no merca- 
do capitalista. Uma intervenção que 
desarticula algumas leis de regulação 
do capital, e que reorienta parte do pro- 
cesso de acumulação de capital e de 
distribuição do produto social da eco- 
nomia. Neste sentido, este plano politi- 
za as relações econômicas, porque In- 
terioriza no Estado alguns conflitos 
que se colocavam e se resolviam no 
próprio mercado, como exemplo: a re- 
lação de preços entre fornecedores e 
supermercados, montadoras e auto-oe- 
ças etc... Esta intervenção, contradito- 
riamente, torna mais transparente al- 
gumas relações econômicas do capita- 
lismo e principalmente cria uma falsa 
ilusão que o processo de expropriaçáo 
da renda, que se processava com a In- 
flação, acabou, que todos ganharam 
com o fim da inflação, que o Brasil ga- 
nhou. 

A verificação de quem ganhou e 
quem perdeu com o piano de estabili- 
zação depende basicamente da análi- 
se de três dimensões do plano: 1) Em 
que momento e de que forma foram 
congelados os preços; 2) Como foram 
desmdexados os diversos agentes 
econômicos, ou seja, como serão retira- 
dos os mecanismos de defesa da infla- 
ção, como a correção monetária, o 
INPC, a UPC etc; 3) Como e quando se- 
rá o descongeiamento e quais poderão 
ser os novos mecanismos de defesa da 
inflação futura. 

Da mesma forma que durante o pro- 
cesso de aceleração da inflação havia 
uma transferência de renda dos traba- 
lhadores para o capital, das empresas 
para o sistema financeiro, das peque- 
nas e médias empresas para as gran- 
des empresas oligopólicas, a forma e o 
momento de implantação do Plano e 
seus desdobramentos promovem um 
novo processo de transferência de ren- 
da. O governo vem afirmando que o 
plano é neutro no que se refere à distri- 
buição de renda, que ninguém perde, e 
que todos ganham com o fim da infla- 
ção Será aue este plano é realmente 
neutro? Seria interessante analisar- 
mos alguns dos principais agentes 
econômicos inseridos no processo In- 
flacionário anterior e os prováveis Im- 
pactos do plano sobre cada um. 

a) Os credores externos. Alguma coisa 
mudou em relação aos credores? Não, 
a divida continua sendo paga, os ban- 
queiros internacionais não deram qual- 
quer "contribuição" financeira ao pla- 
no e estão aumentando algumas exi- 
gências para 1986. O Brasil continuará 
entregando todo o crescimento econô- 
mico previsto para 1986, 5% do PIB, 
aos cofres dos bancos internacionais; 

b)A dívida pública do governo — Há al- 
guns anos estamos assistindo um pro- 
cesso de estatlzação da divida exter- 
na, com o crescimento acelerado da di- 
vida pública. O Estado não tem como 
assumir seus compromissos em rela- 
ção ao serviço da divida externa e esta 
situação passou a exigir um processo 
de endividamento públlco-crescente. O 
pacote pretende melhorar a situação 
da divida pública através de uma des- 
vaforlzação do estoque da divida com 

o fim dá correção monetária, do corte 
de subsídios e do aumento da arreca- 
dação tributária, especialmente em 
função das medidas tomadas com o 
pacote econômico de novembro, de 
1985. 
c) O sistema financeiro — O sistema 
financeiro foi diretamente atingido pe- 
las medidas econômicas do pacote. 
Em primeiro lugar, porque é o tomador 
principal dos títulos da dívida pública e 
poderá arcar com perdas patrimoniais 
significativas. Em segundo, porque a 
estrutura bancária do país estava fun- 
damentada nos ganhos compulsórios 
com níveis acelerados de Inflação. Po- 
rém, os bancos mantiveram um instru- 
mento fundamental de defesa de suas 
margens de lucro — a taxa de juros li- 
berada. A taxa de juros pode assegurar 
inclusive que a correção monetária so- 
bre a Inflação futura seja embutida, e 
desta forma, os bancos continuam "In- 
dexados" e em condições de defende- 
rem seus Interesses no Brasil do cruza- 
do. 

O sistema financeiro deverá se rea- 
justar ás novas condições, podendo 
ocorrer um processo acelerado de con- 
centração bancária em favor dos gran- 
des bancos, especialmente os interna- 
cionais; 
d) A» empresas produtivas — o conge- 
lamento tende a restrigir as margens 
de lucro e deverá exigir um política 
agressiva de redução de custos, ba- 
seada no investimento em nova tec- 
nologia, acelerando a produtividade e 
o desempfego tecnológico, no aumen- 
to da rotatividade no emprego, como 
forma de redução de salários e do peso 
relativo da folha de pagamentos;, na 
quebra das, pequenas empresas margi- 
nais e na tendência à concentração e 
centralização do capital em favor dos 
grandes oligopólios. Portanto, este 
conjunto de medidas estimula a mo- 
dernização de forma conservadora, 
pois deverá acelerar o processo de 
concentração e centralização de capi- 
tal no sistema financeiro, industrial, 
comercial e agrário, favorecendo clara- 
mente as grandes empresas oligopo- 
listas que possuem condições estrutu- 
rais para defender suas respectivas 
margens de lucrOj diante das novas 
condições da economia brasileira. 

O Cruzado nos Salários: um Confis- 
co Salarial — Este pacote promove um 
confisco salarial dos mais profundos e 
graves da história recente do pais e es- 
te é seu aspecto mais conservador: 

a) Os preços, as tarifas, os serviços, as 
ORTNTs/OTN, a taxa de câmbio todos 
estes valores foram" reajustados pelo 
pico, ou seja, pelos respectivos valores 
incorporando a inflação do período an- 
terior, inclusive do mês de fevereiro. 
Os salários não tiveram seus valores 
reajustados pelo valor médio dos últi- 
mos seis meses. Isto significa que os 
salários foram convertidos para cruza- 
dos pela média e os preços pelo pico. 

Este é o aspecto mais importante da 
discussão acerca do confisco salarial. 
É em função deste procedimento que 
os trabalhadores terão perdas sala- 
riais nominais da ordem de 25%. Acei- 

tar esta forma de conversão dos salá- 
rios significa reconhecer que os traba- 
lhadores foram responsáveis pela in- 
flação do período anterior. Isto porque 
a conversão salarial pela média, retira 
dos salários o valor correspondente à 
inflação dos últimos seis meses, que 
foi a mais elevada da história econômi- 
ca do pais. 

b) Há ainda criticas da forma come 
estão sendo calculadas as médias sa- 
lariais. O governo optou por um concei- 
to de média salarial que beneficia os 
que compram e não os que vendem 
sua força de trabalho. Os trabalhado- 
res perdem um mês de inflação pela 
forma de cálculo do salário médio (in- 
flação de fevereiro igual a 1,000). 

Quanto ao abono de 8%, alguns as- 
sessores econômicos do governo já es- 
clareceram que não se trata de uma 
elevação da média salarial. O abono 
pretende apenas eliminar as perdas 
decorrentes do resíduo infiacionário 
de fevereiro (a inflação calculada entre 
os dias 15 a 28 de fevereiro e que deve- 
ria ser incorporada ao índice de março 
pela metodologia anterior ao IPCA) e 
de parte da elevação do custo de vida 
que vem ocorrendo em função da que- 
bra de safra na produção agrícola; 
c) O terceiro aspecto das perdas sala- 
riais com o pacote econômico do go- 
verno está na escala móvel de salários 
a 20%. O que era a média salarial se 
transformou em pico, ou seja, a média 
dos últimos seis meses é o maior salá- 
rio que o trabalhador deverá receber no 
Brasil do cruzado. Portanto, como os 
salários só serão corrigidos integral- 
mente com uma inflação de 20%, have- 
rá uma perda real de salários no futuro 
próxima a 9,5%. 

'lM,C0t*"it«OI     , 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

Este pacote começa a definir os con- 
tornos de uma nova forma de domina- 
ção política no pais. Criticar esta pers- 
pectiva estratégica conservadora para 
a sociedade brasileira passará a exigir 
uma proposta global de redefinição do 
papel do Estado, da arquitetura da de- 
mocracia e do padrão de crescimento 
da economia brasileira. 

Do ponto de vista, do papei do Esta- 
do no combate á inflação e no proces- 
so de determinação dos salários, a 
construção de uma alternativa demo- 
crática significaria refletir sobre poilti- 
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cas de controle social do proces- 
so inflacionário. Isto significa discutir 
procedimentos de submeter politica- 
mente a inflação ao controle social 
amplo. A atuação sobre as forças so- 
ciais que impulsionam a Inflação, é a 
única forma duradoura e estável 'de 
controle da própria inflação. Portanto, 
o processo de tomada de decisões so- 
bre política econômica deve ser demo- 
cratizado e envolver o conjunto de 
classes e grupos sociais. 

Esta perspectiva poderia começar a 
se realizar com o estabelecimento de 
uma carta de compromisso do gover- 
no, nâo mais com o FMI, mas com o 
povo brasileiro através do Congresso 
Nacional. E ainda, com o estabeleci- 
mento de processos permanentes de 
negociação salarial, que reconheçam 
o conflito e o antagonismo inerentes à 
relação de trabalho assalariado. Promo- 
ver a organicidade e um espaço social 
que legitime as classes em disputa, é a 
única possibilidade de definição de 
acordos com algum grau de consenso 
e estabilidade. 

Este pacote parece anunciar que a 
"Nova República" caminha em direção 
contrária. De um lado,.porque lenta im- 
por um "pacto social compulsório" 
com o pacote. O pacote tenta quebrar 
o movimento sindical — tritura as con- 
quistas que vinham se acumulando — 

e estabelecer uma política salarial e 
social que esqueça o passado — es- 
quecer as perdas salariais, os níveis 
degradantes que chegaram o salário 
Tiinimo e a massa de desempregados 
do país. Negociar sobre o passado, ou 
definir políticas sobre a dívida social 
acumulada não deve ocorrer no Brasil 
do cruzado. De outro lado, a centraliza- 
ção da política econômica tende a con- 
tinuar, o novo pronunciamento do pre- 
sidente é absolutamente secreto. O po- 
vo propõe e o governo dispõe. Os parti- 
dos de Estado perderam a fidelidade 
com seus programas em função da 
cumplicidade com a burocracia de Es- 
tado. A negociação do governo com o 
movimento sindical foi eliminada da 
pauta do Planalto Central, e a pequena 
equipe de "experts" continua a ser glo- 
rificada na imprensa, como ocorreu no 
passado. Já vimos este filme. 

Do ponto de vista da construção da 
democracia, é necessário romper com 
o dilema estratégico que a esquerda 
enfrenta entre social democracia e 
'democracia representativa", ou so- 
cialismo real e "democracia direta". 
Articular o processo de participação 
direta e pela base das massas popula- 
res com uma democracia representati- 
va radicalmente ampliada, parece ser o 
grande desafio político. E nesta ques- 
tão, a "Nova República" representa 
uma grande frustração. O Congresso 
Constituinte, sem fim específico, e 
sem que tenha sido removido todo o 
entulho autoritário, tende a definir um 
perfil profundamente conservador para 
a futura Constituinte. E este pacote 
simplesme/ite retira do cenário futuro, 
ainda que temporariamente, a partici- 
pação popular nas decisões e a convi- 
vência democrática com as formas de 
organização autônomas da classe tra- 
balhadora. 

. i 

O Brasil do cruzado é inegavelmente 
melhor que o Brasil do cruzeiro. Porém, 
o contorno dos objetivos estratégicos 
que este pacote econômico revela, co 
locam desafios extremamente difíceis 
para a construção de uma nova arqui- 
tetura da democracia e para o fortale- 
cimento da participação popular e de- 
fesa dos interesses históricos dos traba- 
lhadores.   Modificar  este   quadro,   exi- 

gifà um movimento de rupturas reais, 
cujo ponto culminante, reside na alte- 
ração de forças em favor das massas 
populares no campo estratégico de lu- 
ta, que é o próprio Estado. 

Aloislo Mercadante Oliva é economista. 
professor na PUC-SP e coordenador do Pro- 
grama de Memória e Acompanhamento do 
Movimento Operário do ABC. do CEDI 

Austral X Cruzado 
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Com o Plano Austral, à Argentina 
enjaulou a inflação, mas não espan- 
cou a recessio. 

Agora, os aigenüaos cobram, em 
praça pdhlfca, com greve geral, a 
''segunda fase" do programa de 
estabilização: o reagueameoto da 
economia atolada no desinvesümeo- 
to, na desindustrializaçáo, no desem- 

de um quinto da força do 

Os empresários sem mercado e os 
trab^lbaioores sem futuro estão mar- 
telando o mesmo discurso de contes- 
tação do projeto —que funcionou no 
plano monetário, mas não no plano 
econdmico. Cnguanto o presidente 
Raul Alfonsín esclarece que não dá 
para corrigir em sete meses um 
desvio de trinta anos, o presidente da 
União Industrial Argentina, Roberto 
Faveievic, sustenta que o programa 
não tem segunda /ase, não se com- 
promete com a retomada do investi- 
mento, não consegue recolocar a 
produção nos eixos. Com a observa- 
ção de efeito.- 

"O controle da inflação não é fita 
de cbegada, é tiro de partida." 

Ná mesma línba, o secretáriogeral 
da Confederação Geral do Trabalho, 
Saúl l/baldini, vod/era contra a 
vocação criogênica do Plano Austral, 
que está contratando a estagnação 
perene a partir do arrocho salarial: 
em sete meses, a inflação "corrigi- 
da" acumulou 30%, contra um rea- 
juste salarial de 5%. 

Esse desgaste do podar de compra 
do salário, em plena estabilixação 
monetária do Austral, aprofunda as 
perdas acumuladas da renda do 
trabalho nas garras da biperinOação 
de 1.300% ao ano, em maio do ano 
passado. Uma parda tanto maior 
porque associada ao acfaatàmento do 
emprego geral. 

Empresas e sindicatos Juram que 
as brasas da "estagflação" perma- 
necem acesas nos porões do conge- 
lamento. Sem a reativação do mer- 
cado interno, em termos físicos, a 
inflação não está suprimida, está 
apenas reprimida. Neste caso, o 
Plano Austral nâo é uma cirurgia, é 
apenas uma anestesia. 

A traqueotomia 
sem anestesia 

O caso argentino não deve ser 
tomado como referência para a 
avaliação do caso brasileiro. O re- 

médio do austral guarda alguma 
semelhança com o remédio do cruza- 
do, mas a dosagem é outra, o 
paciente é outro, a doença 6 outra, a 
resposta sópode ser outra. 

Com inflação de 1.300% ao ano, 
politicamente implosiva, a Argentina 
da redemocrada não tinha alternati- 
va, corria contra o relógio do caos 
definitivo. Qualquer resultado do 
Plano Austral seria lucro, na base do 
melhor que nada. Recessão com 
inflação de 20% ao ano é menos ruim 
mie recessão com inflação cósmica 
de 1.300% ao ano, gatilho do salve-se 
quem puder. Ou no desabafo de 
Roberto Frankel, o "Bellmso" do 
Austral: 

"Não haveria Paraguai suficiente 
para todos os argentinos..." 

O Plano Austral deve ser entendido 
como uma traqueotomia sem aneste- 
sia, sem consulta á família, tal qual a 
do soldado metralhado na lama da 
trincheira, com apenas 37 segundos 
de oxigênio no sangue em derrame. 
No Brasil, bem ao contrário, o Plano 
Cruzado desürutou de um sigilo má- 
gico nara "preparar" o paciente, 
metoofcamente, para o ato cirúrgico, 
no hospital, por uma Junta médica 
.escoltada pela mãe beata, pelo pai 
calculista, pelo padre /undamentalis- 
ta. 

O partido passou 
pelo teste maior 

Tem que dar certo, sim senhor. O 
paciente desembarcou na sala de 
cirurgia exalando um alto astral: 
PIB crescendo de 8% ao ano, reserva 
cambial remontada, reposição sala- 
rial flagrada na demanda excitada, 
reequilibrio /iscai explicitado nas 
contas de Janeiro e fevereiro, 135 
milhões de brasileiros religando a 
tomada depois do Carnaval... 

Surpresa maior: a adesão incondi- 
cional da população brasileira. 

A reforma monetária, via mudança 
contratual, em regime de revolução 
cultural, faturou índices de 96% de 
aceitação (e participação) popular. 
De repente, o presidente JoséSaroey, 
na manhã de l" de março, acordou 
líder carismático, eleito pelo povo, 
numa direta-já, empossado na véspe- 
ra... 

Ontem, dei uma espiada no texto 

H^ 
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atrevido de Jamm O'0oaaót, um 
socialista '^nade io USA": aufor de 
"Limites da Reforma C^nííaüsta", 
tednco da /«iânda admlnísíratíva 
(ofUdeoUgica?) doa govemoFocidea- 
tais. Tentei encaixar a popularidade 
dó Plano Cruzado ao Modelo 
0'Coaaot e ato gostei Teórico maior 
da falêoda administrativa Ce políti- 
ca) . dos governos ocidentais, 
0'Coanor me repassou a dúvida: $6% 
de aceitação do Plano Cruzado peta 
sociedade tupiiüquim é índice de 
aceitação ou índice de exasperação? 

Busquei uma resposta no práprio 
James 0'Coonor, em ''TberSèal 
Criais oi tbe State" (U73, Martin* 
Press, Inc.). E lá estava, nas mtnli- 
abas, uma resposta tundameotads: o 
índice de aceitação do Plano Cruzado 

é um índice de "botar pré quebrar'', 
sem maior reflexão. Ou seja: o índice 
é de exasperação, o do "virar a 
mesa". 

Outro não foi, aliás, o bib-bip do 
sismdgra/o eJeíforaJ do PMDB, que 
abandonou ò Governo do Cruzado, 
redenção do cidadão, 48 boras aotm 
do decreto-lei 2.3S3. Maior partido do 
Ocidente, o PMDB, batido por algum 
pé-trio enrustido, sobrou no papel do 
marido traído da anedota. 

ótimo. O partido é sério. Com 13 
ministros, em 21 pastas civis, o 
partido (no governo) foi o último a 
Bear sabendo de um projeto de 
rea/in/Mrrfanto contratual que atingiu 
o cotidiano de 135 milhões de brasi- 
leiros. 

Ou 54,8 milhões de eleitores. 

Anunciados os reajustes do Plano Austral 

FOLHA DE S.PAUL0   5 de abril de 1986 

FLÁVIO TAVARES 
0* Bu»not Alre» 

0 governo argentino modificou 
ontem à noite o Plano Austral, 
terminando com o congelamento de 
preços, tarifas e salários implantado 
nove meses e meio atrás, e desvalori- 
zando a moeda em 4%. 

"O principio reitor das mudanças é 
ir produzindo, com certa freqüência, 
pequenos ajustes nas principais vari- 
áveis da economia, para evitar a 
deterioração do salário real, o dese- 
quilíbrio das finanças públicas e a 
perda de competivú jde das nossas 
exportações", disse o ministro da 
Economia, Juan Sourrouille, ao justi- 
ficar as decisões do governo, falando 
por uma cadeia de rádio e tv. 

O congelamento será substituído 
por um sistema de "preços adminis- 
trados", a serem regulados mensal- 
mente pelo goven com valores 
atualizados. Com o cambio da moeda 
acontecerá o mesmo. O "Austral", 
quotizado até ontem a 79 centavos 
por cada dólar, sofreu uma desvalo- 
rização oficial mínima e desde agora 
passa a ter uma relação de 83 
centavos por cada dólar. 

O maior aumento incidiu sobre o 
preço da gasolina, 8%. Os demais 
combustíveis aumentaram 4%. As 
tarifas de eletricidade e de gás 
aumentaram 6%. A partir de maio, 
"e nos meses seguintes", o conjunto 
de tarifas e preços do serviços 
públicos aumentarão "ao redor de 
2%, ao mês", explicou o ministro da 
Economia, sem fixar, no entanto, a 
futura porcentagem exata. 

A paridade da moeda argentina (o 
"Austral") frente ao dólar não conti- 
nuará a se manter fixa, como até 
aqui; Mensalmente, o governo pro- 
moverá "reajustes" de câmbio, que o 
ministro Sourrouille admite, inclusi- 
ve, que poderão concretizar-se até 
em prazo inferior a trinta dias: "Os 
ajustes de câmbio se produzirão 
daqui por diante com certa freqüên- 
cia, para preservar a paridade inter- 
nacional aa moeda argentina", expli- 
cou, também sem dar detalhes de 
eventuais percentuais de desvalori- 
zação futura. 

Os salários terão reajustes a partir 

deste mês, dentro de limites íninimos 
e máximos, que não poderão exceder 
os 28%, oficialmente previstos de 
inflação, para este ano, nem estar 
abaixo do piso mínimo de 25%, em 
doze meses. O recente aumento de 
5%, concedido em janeiro, será 
descontado dos futuros reajustes sa- 
lariais. 

A oficialização das novas modali- 
dades de aumentos salariais, além da 
suspensão definitiva do congelamen- 
to de preços, fez com que a Confede- 
ração Geral do Trabalho comunicas- 
se omtem mesmo ao ministro do 
Trabalho, que vai manter a greve 
geral de três dias convocada para a 
terceira semana deste mês. 

O ministro do Trabalho, Hugo 
Barrionuevo, apresentou-se no rádio 
e na tv pouco depois do ministro de 
Economia, ontem à noite, para anun- 
ciar as modalidades de aumentos de 
salários. 

Sourrouille falou sem convicção, 
num discurso monótono, no qual não 
faltou, no entanto, certo tom de 
sinceridade,' quando admitiu que o 
Plano Austral "cometeu erros e 
equívocos" « que, por isto, é modifi- 
cado": "O congelamento de preços, a 
fixação do tipo de câmbio, salários e 
tarifas públicas não teriam consegui- 
do cortar a hiper inflação se estas 
medidas não tivessem tido credibili- 
dade", lembrou. \ 

Admitiu que mesmo no período de 
congelamento houve aumentos de 
preços e que houve setores da 
sociedade argentina que "permane- 
ceram excluídos" dos benefícios do 
combate à inflação. 

"È também verdade que a infla- 
ção, embora fortemente reduzida, 
não desapareceu", disse Sourrouille. 

As modificações no Plano Austral 
não incluem nenhuma referência ao 
juros bancários, ainda altíssimos na 
Argentina. A desvalorização da moe- 
da, segundo o governo, deverá forçar 
uma queda natural nos juros bancá- 
rios. Mas ontem mesmo, os produto- 
res agrícolas e industriais queixa- 
vam-se de que a desvalorização 
cambial foi "tão mínima", abaixo de 
todas as previsões, que será difícil 
esperar que force a descida dos 
juros. 

pacotão 
BOLSAS DE VALORES SOBEM! 

Existem hoje no país 610 
companhias em  condições de 
terem suas ações negociadas em 
Bolsas de Valores. 
O que isto representa? 

Quando uma companhia dessas 
faz um lançamento de ações, 
estas são compradas por 
investidores que  passam  a  ser 
sócios  da  empresa,  sem  direito 
a dirigir a companhia. Em 
contrapartida  a  companhia 
distribui parte de seu  lucro na 
forma de dividendos em 
dinheiro ou em novas ações. 
Se der prejuízo,  o  investidor 
perde dinheiro. 

Mas,  o que está acontecendo 
após    o pacote  do Sarney? 
As Bolsas  dispararam  e  estão a 
cada  dia  acumulando  altas 
que já chegam a mais de  180%. 
Isto é,  CZ$  1.000,00 aplicados 
em  18 de  fevereiro podem ser 
resgatados hoje por 2.820,00. 

Então,   isto  ocorre  porque  a 
economia  melhorou  e  as 
companhias estão  dando  lucro? 

. Não. Com o pacote do Sarney 
as  aplicações  no  Open  Market, 
em  letras de câmbio,  dólares 
etc.  ficaram congelados,  isto 
é, dão muito pouco lucro. 
Por isso foram abandonados 
temporariamente pelos 
investidores. Isto causou uma 
sobra de dinheiro em caixa 
que,  sem outra alternativa 
atraente de aplicação,  foi para 
as Bolsas de Valores. >. 

Nas bolsas,  a  lei  que  rege     os 

VOCÊ ESTA 

mmto! 
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preços  das  ações    é  a  lei  da 
oferta  e  da  procura.  Ou  seja, 
se  se   oferecer    muitas ações, 
o  preço  cai;  se  se  comprar 
muitas  ações  o  preço  sobe. 
É   isto que está acontecendo. 
Há  uma  grande  oferta  de 
dinheiro e uma pequena 
disponibilidade  de  ações, 
então,  seus preços  subiram 
muito. 

Não há, portanto,  nenhuma 
recuperação da economia e 
as ações podem  voltar a  cair, 
porque  não  houve  nenhum 
aumento de produção. 
Assim,  quando     as bolsas 
começarem  a  baixar,  os 
investidores  simplesmente  vão 
mudar o dinheiro de  lugar e 
vão continuar tendo um grande 
lucro. 

Como  se  vê,  a Novelha Repú- 
blica  continua  a  mesma. 

pacotao 

RELATÚRIO RESERVADO 
2A a 30 DE  ABRIL/86 

A difícil adaptação ao investimento produtivo 
O Plano de EstabilizaçSo, ao extinguir 

a corrcçJo monetária, impõe mudanças a 
muitas empresas multinacionais e nacio- 
nais de grande porte que estavam fazencfo 
das aplicações financeiras uijia grande 
fonte de lucros. É o caso, por exemplo, 
da Souza Cruz, controlada pela British 
American Tobacco, que tinha receita fi- 
nanceira quase na mesma dimensío do lu- 
cro operacional. 

A Souza Cruz está convocando seu pri- 
meiro aumento de capital em 26 anos, no 
montante de USS 60 milhões, a ser integra- 
lizado cm 16 de abril. A British entrará 
com ÜSS 42 milhões, numa prova de que 
sentiu que a economia brasileira mudou e 
que o aumento do lucro terá que ser de- 
corrência do aumento da produção e da 
produtividade, a partir de novos investi- 
mentos. Nos últimos três anos, por sinal, 
a Souza Cruz já tinha diversificado suas 
atividades, ampliando investimentos cm 
papel e celulose (Aracruz. Pirahy, Pólo) e 
alimentos (Maguary). 

A Merccdez-Bcnz há anos sustentava-se 
com aplicações financeiras no mercado 
aberto, pouco trazendo de capitais da 
Alemanha para ampliar suas atividades no 
país. Tratava basicamente de reinvestir lu- 
cros. Outras multinacionais, como a Esso, 
iUM. Texaco, Shell, Atlantic Pirelli, Bas! 

e Bayer, jogavam pesado no open suas re- 
ceitas. A Shell até que fez muitos investi- 
mentos nos últimos anos - na área de alu- 
mínio, principalmente. 

Mas também grandes grupos nacionais, 
que não viam outras perspectivas na eco- 
nomia além de administrar bem o caixa 
em aplicações financeiras, devem mudar 
de atitude, segundo previsão de especialis- 
tas do mercado financeiro. Enquadram-se 
neste caso os quatro principais sócios da 
Corretora Planibanc, de São Paulo - os 
Grupos Bardella, Pão de Açúcar, Votoran- 
tim e Brasmotor, que eram grandes aplica- 
dores no open. 

Diante da ociosidade de quase 40',:í na 
área de bens de capital, o Grupo Bardella 
decidiu há três anos quitar as dívidas, re- 
duzir os investimentos e ficar o mais lí- 
quido possível, aplicando o caixa riort/wi. 
Nos últimos meses, estimam cmpiesários 
do mercado, o Bardella girava CrS 1 bi- 
lhão (agora seria CzS 1 milhão) no «/w/. 
Votorantim, Pão de Açúcar e Brasmotor 
não ficavam muito atrás. Agora, acredi- 
tíKii esses empresários, terão de partir fu- 
me para novos investimentos ou para a 
compra de ações de companhias que esta- 
vam ociosas, uma bpa fonte de diversifica- 
ção de atividades na nova fase da econo- 
mia. 

Na Capital, custo 
deyida sobe 1,54% 

DÇT 16/0^/86 
■ Pesquisa DCI 

O custo de vida na capital de Sâo 
Paulo voltou a subir na primeira sema- 
na de abril em relação à última semana 
de março. A alta foi de 1,54^0, con- 
forme dados divulgados ontem pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Eco- 
nômicas (Fipe) da Universidade de Sâo 
Paulo. 

Esse aumento, na verdade, não è 
inédito: na última semana de março, 
conforme o DCI destacou na ocasião, 
o índice já havia apresentado alta de 
0,38% em relação à semana anterior, 
invertendo a tendência de queda ocor- 
rida nas semanas anteriores, após a di- 
vulgação do "pacote". O fato não me- 
receu registro nos demais veículos de 
comunicação, que noticiaram apenas 
o resultado acumulado do mês, e que 
apontava para uma queda de preços, 

Com alimentação, segundo os da- 
dos da Fipe, os paulistanos gastaram 
mais 1,12% (detalhe: nas duas sema- 
nas anteriores os aumentos foram, res- 
pectivamente, de Q,94Vi> e 1,23%). A 
alimentação no domicilio subiu 0,84% 
na primeira semana deste mês. Os pro- 
dutos industrializados aumentaram 
1,01% e os "in natura", 2,93%. Os 
produtos semi-elaborados, entretanto, 
baixaram 0,43%. Comer fora do 
domilio custou mais 2,93% para o 
paulistano. 

As despesas pessoais também tive- 
ram maior peso no bolso do paulista- 

no, elevando-se em 1,29% na primeira 
semana deste mês. Segundo a Fipe, os 
gastos com fumo e bebidas subiram 
2,27%; recreação e cultura, 1,09%; e 
higiene e beleza, 3,08%. As despesas 
diversas declinaram 0,11% e os servi- 
ços pessoais custaram menos 2,95%. 

Os gastos com habitação também 
contribuíram para elevar o custo de vi- 
da em São Paulo, com mais 1,71%. 
Manutenção do domicilio apresentou 
incremento de 1,55%; aluguel, 1,94%; 
artigos de limpeza, 2,93%. O item ca- 
ma, mesa e banho acusou baixa de 
2,91%. Os transportes aumentaram 
0,11%, destacando-se as despesas com 
veículo próprio, que subiram 0,I9%".'' 

VESTUÁRIO, A MAIOR ALTA 

A pesquisa feita pela Fipe para a 
elaboração semanal do índice de custo 
de vida em São Paulo revela que a 
maior alta ocorreu com as despesas 
para a compra de roupas, Na primeira 
semana deste mês o item vestuário teve 
aumento de 5,33%. 

As despesas com saúde apresenta- 
ram alta de 0,99% (mais 2,41% para 
os serviços médicos e queda de 0,33% 
para os remédios e produtos farma- 
cêuticos). Com educação as despesas 
cresceram 3,78% na primeira semana 
do mês. 

TRAMÚIA  DO CIP 
No CIP da Nova República, um 

mecanismo iu/penem permite às 
empresa praticarem reajustes sem 
autorização do governo. É uma espécie de 
decurso de prazo pelo qual, se um 
processo não for analisado e o parecer 
emitido em 45 dias, está a indústria 
liberada para trabalhar com o reajuste que 

julgar justo, Muitos dos preços tabelados 
hoje em vigor são filhos desse decurso de 
prazo. As últimas empresas a se 
beneficiarem do mecanismo foram a 
NEC do Brasil, RCA Eletrônica, Indústria 
e Comércio Dako do Brasil, Brastemp, 
Cônsul, Ericsson do Brasil, Multitol, 
Componentes Mallory do Brasil, Elgin 
Máquinas, Refrigeração do Paraná, 
Springer Carrier do Nordeste, Telefunken 
Rádio e Televisão, Produtos Elétricos 
Corona, KSB Bombas Hidráulicas'e 
PFAFF Indústria de Máquinas. 

TRAMÓIA DO TRIGO 

- Para reajustar os salários o govemo 
teve a brilhante idéia de usar o 

'valor médio do último semestre, 
l®o considerou, por exemplo, que os 

preços dos alimentos subiram nuito 
além dos reajustes salariais da 

.esmagadora maioria dos trabalhadores. 

Agora o govemo aumentou o preço da 

tonelada de trigo nacional para 
US$ 241 contra os US$ 160 no rerca- 
do nundial. Isto significa que o 

produtor está recebendo nuito mais 
cruzados por uma tonelada do que 
a algum tempo atrás. 

0 preço do pão vai subir? 

TRAMÓIA DO CIMENTO 
O CIP autorizou as indústrias pro- 
dutoras de cimento a cobrar sete ve 
zes mais pelo transporte do produto 
do que os níveis normais cobrados 
pelas transportadoras. 
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HelivaJ Rios/Brasflia 

O Governo nega que te- 
nha feito um confisco 
salarial através do últi- 
mo pacote econômico, 

instituindo uma reforma mone- 
tária, o fervor das mudanças. A 
população ainda se mantém em 
forma, alinhada na defesa de 
uma parte vital do plano, que é 
o congelamento dos preços. En- 
tretanto, à medida que a eufo- 
ria vai cedendo lugar à rotina, e 
que o trabalhador começa a 
fazer as suas contas, irá sem 
dúvida nenhuma, caindo na 
real; compreenderá que o paco- 
te simplesmente consumou 
uma situação de perdas, e que, 
se quiser obter ganhos reais, 
terá de lutar muito, quer atra- 
vés dos sindicatos, quer através 
dos partidos políticos. 

A inflação é nada mais nada 
menos que uma disputa pela 
renda e que somente terá um 
fim se houver uma escolha do 
perdedor. Como o atual regime 
político é um produto da mani- 
pulação das elites econômicas, 
não se poderia imaginar que 
seriam adotadas medidas que 
contrariassem o interesse do 
capital, denominando-o perde- 
dor frente ao trabalho. 

Em todas as economias de 
mercado, o custo pela estabili- 
zação da economia é sempre 
debitado na conta dos trabalha- 
dores. No caso das economias 
subdesenvolvidas, isto assume 
um caráter de extrema gravida- 
de, porque a conta paga pelo 
trabalhador significa aumento 
da pobreza, da fome e da mor- 
talidade infantil. 

A conquista da inflação zero 
é, por si só, salutar do ponto 
de vista do saneamento econô- 
mico auto-sustentado, e o des- 
locamento de recursos do setor 
financeiro especulativo para o 
setor produtivo. Também serve 
para tornar mais transparentes 
os orçamentos públicos e até os 
individuais. A economia torna- 
se mais racional mas não perde 
sua essência, de sustentação 

v dos interesses dos grandes gru- 
pos econômicos, quer nacionais 
quer estrangeiros. 

O salário-mínimo de Cz$ 804 
numa inflação zero continua 
sendo tão vergonhoso quanto o 
de Cr$ 600 mil numa conjuntu- 
ra de inflação de 15 por cento 
ao mês. Pressionados pelo Go- 
verno e estreitamente vigiados 
pela população, os donos de 
supermercados vôem-se obriga- 
dos a, temporariamente, conter 
a sanha da remarcação fácil e a 

obedecerem ao tabelamento. 
Aos bancos, sem o subterfúgio 
da correção monetária, fica 
mais difícil exercitarem a ciran- 
da da agiotagem. Tudo muito 
bem. Mas é preciso lembrar que 
grande parte da população do 
País não tem condições de ir 
abastecer suas necessidades 
nos supermercados, com ou 
sem tabelamento, simplesmen- 
te porque não tem renda. Ou 
tem migalhas de renda Estes 
milhões de brasileiros também 
encontram-se à margem do sis- 
tema bancário. O mundo dos 
empréstimos, das aplicações, 
das operações a prazo, não lhes 
diz respeito, tal o estado de 
pobreza em que se encontram. 

Não há motivo, portanto, pa- 
ra alguém supor que o traba- 
lhador deva arrefecer sua luta, 
por uma mudança significativa 
no perfil da renda nacional, em 
função do congelamento dos 
preços. Porque os preços foram 
congelados, é certo, mas antes 
deles, foram os salários, a um 
dos menores níveis históricos. 
O que a inflação fazia com os 
salários dos trabalhadores, 
roubando-lhes grande parcela 
do poder aquisitivo para os pa- 
trões, o Governo o fez através 
do Plano Cruzado. Como na 
parábola do ladrão de galinhas. 

A Parábola do Ladrão de Galinhas 
ERA uma vez, um grupo, 

de esforçados trabalhado- 
rei que cultivava hortas e 
criava galinhas.' Vivia, 

contudo, um grave problema. Toda 
a noite era vítima de um ladrão 
hábil e sorrateiro, que lhe roubava 
à toda investida metade das gali- 
nhas. Dava tempo apenas para que 
elas procriassem e logo vinha na 
calada da noite e executava aquela 
perversa divisão: deixava metade e 
levava a metade, de modo que os 
trabalhadores nunca podiam ter 
um número maior de galinhas por 
um período muito longo. Tinham 
mil galinhas em um mês. Os ovos 
eram chocados, surgia uma nova 
geração de galinhas e o número 
aumentava para dois mil. No dia 
seguinte, contudo, o ladrão come- 
çava a agir, as galinhas, iam desa- 
parecendo misteriosamente e ao 
final de seis meses podia-se fazer a 
contagem que era sempre exata: 
mil galinhas."Por mais que fizes- 
sem os trabalhadores, nunca po- 
diam passar deste número. 

Todos os esforços feitos para 
deter a sanha do ladrão se mostra- 
vam inúteis. Aumentaram a cer- 
ca, puseram cães de guarda, cria- 
ram brigadas para se revezarem na 
vigilância, mas qual. As galinhas 
iam procriando e sumindo. O la- 
drão atacava continuadamente e a 
produção nunca passava das mil 

JU i 

Um dia, ante a revolta de todos 
na região,, o Prefeito decidiu fazer 
um acordo. E disse o homem cheio 
de boas intenções, ao trabalhado- 
res. • 

-A partir de amanhã, nosso dia 
"D", decidi pôr um ponto final na 
ação deste ladrão. O roubo agora 
vai ser de zero, ele não vai mais, 
agir na calada da noite e a coisa 
vai funcionar do seguinte modo: 
vocês vão dar metade das galinhas 
que produzem para o ladrão e isto 
vai ser um bom negócio para 
vocês. Senão vejamos: 

- 1) Vocês tinham duas mil gali- 
nhas num determinado mês. Mas o 
ladrão as ia roubando e, ao final de 
seis meses, vocês estavam mesmo, 
com mil galinhas. O ganho que 
vocês tinham, portanto, era ilusó- 
rio, já que nunca, poderiam contar 
com duas mil galinhas, porque iam 
perdendo sistematicamente para o 
ladrão, e, no final de seis meses, 
estavam com mil. Aí o ladrão dava 
uma nova trégua, a produção che- 
gava a duas mil, mas logo em 
seguida ele começava a agir de 
hovo, e lá se iam as galinhas "ex- 
cedentes" do lote de mil. Este ciclo 
de repetia sempre a cada seis me- 
ses. Dando metade das mil gali- 
nhas para o ladrão, portanto, vo- 
cês não perdem nada com relação 
ao que vinham^rdendo. 

2)   Para   melhorar  a  situação, 

consegui, neste acordo, que o la- 
drão permitisse que, no rateio eu 
desse 8 por cento do número está- 
vel de galinhas para vocês. Ou 
seja: como a produção, por causa 
do roubo, está sempre fixa em 
torno de mil galinhas ao longo de 
seis meses, vocês vãoi ter um ga- 
nho real de 80 galinhas. Quer dizer, 
de 8 por cento de mil galinhas. As 
coisas, portanto, melhoram, por- 
que na situação passada vocês per- 
diam mil galinhas e não ganhavam 
nada. Agora ficam com mais de 80 
galinhas. 

3) Outra vantagem: deixando de 
agir sorrateiramente, o ladrão não 
mais provoca os estragos de sem- 
pre. As mudas vão poder se desen- 
volver nas estufas, a horta poderá 
crescer livremente e, portanto, vo- 
cês vão poder ganhar mais com 
isso. 

Os trabalhadores com a propos- 
ta do Prefeito, foram às ruas come- 
morar. E cada um passou a se 
julgar fiscal do Prefeito para impe- 
dir que o ladrão roubasse mais. que 
ó acertado: 920 galinhas. Os traba- 
lhadores passaram a dar este qui- 
nhão de bom grado, satisfeitos por 
serem roubados em menos 80 gali- 
nhas e por não terem mais estra- 
gos na horta. E, tanto o Prefeito, 
quanto o seu Secretário de Finan- 
ças, que havia difundido o plano, 
foram aclamados por toda a cida- 
de. 
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JQ pacote e o salário mínimo 
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TUÍD ÍSTo? 

Luiz Fernando Victor 

A Constituição Brasileira de 
1934, no seu artigo 121, 
institui pela primeira vez 
no Brasil a necessidade de 

se pagar ao trabalhador um valor 
mínimo capaz de satisfazer suas 
necessidades normais de alimen- 
tação, habitação, higiene e trans- 
porte. 

A Lei 185/36, regulamentada 
pelo Decreto-Lei 399/38 e o De- 
creto Lei 2162/40 é qe vão 
implantá-lo, efetivamente. Entre 
1940 e 1952 o SM já havia perdido 
60% de seu valor de compra. Note- 
se que sua fixação em 1940, efe- 
tuada a partir de pesquisas de 
campo, institucionalizara o míni- 
mo pago aos trabalhadores, ao 
nível da miséria. A partir de 1952 
os reajustes serão mais freqüentes 
e é a partir de 1963 que sua 
revisão será anual. Em novembro 
de 1979 o movimento trabalhador 
conseguiu a revisão semestral. 
1986, sem o pacote, será o ano da 
trimestralidade. Não foi. 

O SM, mesmo além de ter sido 
fixado ao nível da miséria em 
1940, não considerou em sua es- 
trutura os gastos relativos à saú- 
de, educação, vestuário e moradia, 
além de fixá-lo na realidade para 
uma só pessoa, como se família 
não existisse. 

Segundo o Dieese, em 1959 o 
trabalhador precisava trabalhar 
65 horas e 5 minutos no mês, para 
adquirir a "ração essencial míni- 
ma "fixida pelo DL-399/38, a sa- 
ber: 6 Kg de carne, 7,5 litros de 
leite, 4,5 Kg de feijão, 3 Kg de 
arroz, 1,5 Kg massas, 6,0 Kg de 
batata, 9 Kg de legumes, 6 Kg pão, 
600 grs. de café, 90 unidades fru- 
tas, 3 Kg de açúcar, 750 grs. de 
banha e 750 grs. manteiga. 

Em novembro de 1985, para ad- 

/57b fb* o 

-10,500,, 
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politica nacional 
O assalto 
de Salvador 

FOLHA 
DE S. PAULO 

15/4/86 
k'Kepúdio veemente 
a ações deste tipo" 

"Esta é a Integra da nota divulga- 
da pela Executiva Nacional do PT: 

"A ComissAo Pollüca da ComlssAo 
Executiva NadonaJ do Partido doe Tra- 
balhadores, em retmilo ampliada reali- 
zada boje em SAo Paulo, debateu os fato* 
relacionadas com o assalto a banco 
ocorrido DO dia 11, em Salvador, e tomou 
a seguinte deliberaçio: 

"1 A Comissio Política manUesta-ae 
unanimemente pela expulsio dos filiado» 
ao PT e que estio impücados no ocorrido 
e inicia, imediatamente, o processo dlaci- 
plinar correspondente, com base DOS 
Esututos do Partido. 

"2. A CP reitera a sua poslçlo iniciai, 
já divulgada à opinião publica em nota 
oficial emitida no próprio dia 11: repúdio 
veemente e total a ações desse tipo, que 
considera Inteiramente ccodeniveu, e 
que nlo fazem parte do programa, das 
resoluções, dos métodos ou da prática do 
partido. 

"S. A CP prossegue na tarefa, iniciada 
Já desde o dia 11, de recolher mais 
Informações dos organismos partidários, 
bem como acompanhará os desdobra- 
mentos do caso • o pronunciamento da 
Justiça. 

"4. Nesse sentido, e feo mesmo tempo 
em que nflo hesitou em condenar o tipo oe 
ação ocorrida na Bahia, o PT, Igualmeo- 
te, quer deitar bem claro que náo 
vacilará em denunciar á opinião pública 
guaisguer tentativas de volta ao terror de 
Estado que caracterizou os anos de 
redime militar, com seu rosário de 
pnsões ilegais, torturas, assassinatos e 
desrespeito aos direitos humanos —práti- 
cas arbitrárias ás quais desde já opõe o 
seu mais veemente repúdio. 

"S. A CP também torna a manifestár-se 
no sentido de que nio se descarta a 
hipõtese de estar a sociedade brasileira 

quirir a mesma cesta básica no 
mês, o trabalhador devia trabalhar 
143 horas e 44 minutos. Isto de- 
monstra que o trabalhador traba- 
lha cada vez mais para comprar a 
mesma quantidade de alimentos o 
que mostra a deterioração do salá- 
rio mínimo. Esta deterioração po- 
de ser vista pelo lado econômico 
mais abrangente. 

Isto porque o SM é a base da 
remuneração de todos os salários 
do país. O volume total de salários 
pagos na sociedade acompanha a 
evolução do SM. Evidentemente, 
à medida que se especializa o 
trabalhador aumenta os seus sala-' 
rios. 

Se tomamos os recenseamentos 
de 1960, 1970 e 1980, em percen- 
tual verificamos que 50% dos tra- 
balhadores mais pobres reduziram 
sua participação na Renda do País 
de 17,4% em 1960, para 14,9% em 
1970 e 12,6% em 1980. Enquanto 
isto, um por cento da população 
subia sua participação na Renda 
do País de 11,9%, em 1960, para 
14,7% em 1970 e 16,9% em 1980. 
Isto é, houve uma concentração 
de rendas - os mais pobres fica- 
ram mais pobres, passando o quei 
perderam para os mais ricos, que 
ficaram mais ricos. Isto sem en- 
trar em análise mais profunda, 
como por exemplo, mostrando 
que no recenseamento de 1980, 
55% da população trabalhadora do 
país ganhavam menos de um salá- 
rio mínimo. O resultado é a misé- 
ria, a desnutrição e o sacrifício de 
gerações inteiras, em favor dos 
um por cento mais ricos. 

O pacote, sem dúvida nenhuma, 
agrava o quadro da miséria e favo- 
rece a concentração de rendas. 

É dó'"que tratarei no próximo 
artÍRa NAS BANCAS 

9/4/86 

diante da açáo de agentes provocádores. 
Fatos e ações desse tipo só beneficiam, DO 
plano nacional, as forças que se opõem ao 
crescimento doe Instrumentos de organi- 
zacáo da classe trabalhadora —em parti- 
cular do PT— e, no plano Internacional, 
oe interesses que combatem as hitas dos 
povoe do Terceiro Mundo pela tua 
llbertaçáo. 

"6. Assim, a CP ^manifesta a sua 
conviccio de que, apesar do ocorrido e da 
indevida utüizaçáo que dele querem íazer 
os seus adversários, o PT continuará 
crescendo e se fortalecendo, como partido 
de massas amplo e aberto, com progra- 
ma e práticas transparentes, pelas con- 
quistas democráticas que todo o povo 
almeja, e pela transformaçio do Brasil 
numa sociedade justa, sem explorados 
nem exploradores. Na mesma linha, o PT 
continuará prestando a sua ativa solida- 
riedade a todos os povos que hitam pala 
sua autodetermtnaçáo, e em particular ao 
da Nicarágua. 

"Sío Paulo, 14 de abril de 1SM 
"Comlssáo Política da 

Comissão Executiva Nacional do 
Partido doe Trabalhadores" 
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Cinco filiados ao PT tenta- 
ram assaltar um banco em Sal- 
vador. Este fato tem ocupado, 
com grande sensacionalismo, 
as principais páginas dos jor-v 

nais e revistas do país. As ver- 
sões são muitas, grande parte 
delas contraditórias e confu- 
sas. Frente a isso, nosso jornal, 
como expressão de uma das 
correntes internas do PT, sen- 
te-se na obrigação de tornar 
públicas as seguintes posições: 
1 ■ Caso se confirme que a ativi- 
dade destes filiados tenha tido 
motivações políticas, desapro- 
vamos totalmente este tipo de 
ação, isolada e desligada das 
massas. Ações como essa são 
utilizadas por nossos inimigois 
para desprestigiar e isolar os 
movimentos reivindicatórios e 
as organizações de esquerda. 

2- O fato de desaprovarmos 
tais atitudes não nos leva a fa- 
zer coro com a grande impren- 
sa que refere-se escandalizada 
aos "ladrões". Afinal vivemos 
em um país onde os patrões 
roubam diariamente bilhões de 
cruzados dos trabalhadores. 
Neste mesmo país onde o go- 
verno aplica seu "plano cruza- 
do" para roubar uma parte do 
salário de cada trabalhador e 
para demitir milhares, como é 
o caso de 15 mil bancários. E, 
como sabemos, este plano foi 
entusiasticamente aplaudido 
por essa mesma grande im- 
prensa. 

3- Denunciamos que toda a 
utilização sensacionalista em 
torno deste caso tem como 
objetivo atacar o PT, funda- 
mentalmente no estado de São 
Paulo, onde aparece em pri- 
meiro lugar nas pesquisas elei- 
torais. 

4- Alertamos que o aparato re- 
pressivo da ditadura que per- 
manece intacto na "nova repú- 
blica de Sarney" está utilizan- 

CONVERGÉNCIA 
SOCIALISTA 
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do o episódio de Salvador para 
atacar as organizações que se 
reivindicam de esquerda. Este 
é o sentido das declarações do 
SNI, quando diz que está in- 
vestigando a ação do PRC, 
quando é público e notório que 
nenhum dos acusados tem 
qualquer ligação com esta or- 
ganização. 

5- Chamamos todos os mili- 
tantes petistas, a começar pela 
direção do partido, para que 
estejamos prontos a responder 
à difamação e a qualquer outro 
ataque que possa vir de nossos 
inimigos. 

6- A necessidade é que este- 
jamos unidos. Por isso, de- 
monstramos surpresa e repú- 
dio antes as declarações feitas 
por alguns dirigentes petistas. 
Estamos nos referindo, funda- 
mentalmente, às declarações de 
José Dirceu à Folha de SSo 
Paulo de 13 de abril e da depu- 
tada Irmã Passoni na Câmara. 
Dirceu afirmou, referindo-se 
às correntes e esquerda do 
PT, que "chegou a hora da ver- 
dade, ou os grupos internos do 
partido acatam o processo do 
PT, sua orientação política e 
método, ou peçam legalização 
ou sejam clandestinos". Irmã 
Passoni afirmou que os filiados 
envolvidos no caso de Salva- 
dor pertenciam "ao PCBR" 
{FSP, 15 de abril). 

7- Chamamos todos os petis- 
tas a afirmar claramente nossa 
diferença política com os méto- 
dos que, supostamente, estes 
militantes tentaram levar 
adiante em Salvador e a de- 
nunciar qualquer tentativa de 
utilizar este episódio contra o 
PT ou contra qualquer corren- 
te, grupo ou indivíduo que fa- 
çam'"parte do partido. 

A Redação 

"Ação deve ser 
radicalmente repudiada 
PT não é o responsável, diz PCB 

Um dia após a tentati- 

5» 

va de assalto à agencia 
do Banco do Brasil em 
Salvador, a Comissão 
Diretora Nacional Pro- 
visória do PCB divulgou 
uma nota, na qual repu- 
dia a ação, por não con- 
tribuir "para o avanço 
da democracia" e por 
favorecer "a movimen- 
tação das forças com- 
prometidas com objetivos 
escusos c reacionários". 
Ao mesmo tempo, a dire- 
ção comunista solidari- 
zou-se com a Direção 
Nacional do PT, que, 
segundo a nota, " não 
pode ser responsabiliza- 
da por ações deste gene- 

E o seguinte, na inte- 
gra, o conteúdo da nota: 

"Diante dos fatos que, 
neste fim de semana, cm 
salvador, Bahia, envol- 
veram elementos que a 
imprensa    divulgou 

serem militantes do Par- 
tido dos Trabalhadores, 
CDNP-PCB faz saber: 

1. que ações deste tipo 
devem ser radicalmente 
repudiadas por todos os 
democratas, porque não 
contribuem para o avan- 
ço da democracia e por- 
que favorecem a movi- 
mentação das forças 
comprometidas com 
objetivos escusos c rea- 
cionários; 

2. que se solidariza 
com a direção nacional 
do Partido dos Trabalha- 
dores, que já manifestou 
sua posição sobre os 
fatos c não pode ser res- 
ponsabilizada por ações 
deste gênero. 

São Paulo, 12 de abril 
de 1986 

A Comissão Diretora 
Nacional   Provisória  do 
Partido Comunista Bra 
sileiro" 
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Manipulação da direita 
no assalto em Salvador 
Um estranho assalto a banco - frustrado - ocorreu no último dia 11 em 

Salvador. Os cinco participantes da ação ao serem presos imediata- 
mente se declararam membros do PT e, como justificativa, argumenta- 
ram que pretendiam "ajudar a Nicarágua". As forças da direita 
trataram de utilizar o fato para se colocarem em campo "contra o 
terrorismo". E o PT, assustado, ficou na defensiva. 

A primeira coisa que chamou a 
atenção foi a coincidência, do argu- 
mento dos cinco "assaltantes", de 
ajuda à Nicarágua, com a provocação 
feita há pouco tempo por Ronald 
Rcagan dizendo que brasileiros esta- 
vam treinando guerrilha neste país-o 
que foi negado pelo governo brasi- 
leiro e o próprio governo americano 
não teve como confirmar. 

Depois, a ação dos ditos petistas 
situa-se inteiramente à margem do 
processo de lutas de nosso povo neste 
momento. Aparece como uma aven- _ 
tura inconseqüente, no mínimo. E 
não há como negar que objetiva- 
mente tem as características de um 
ato provocador - não se sabe quem 
patrocinou. 

Imediatamente a direita se assa- 
■nhou. Reapareceu na imprensa a 
figura da "alta fonte militar" em off, 
dando recados de conteúdo fascista, 
como acontecera freqüentemente 
durante a ditadura. Uni oficial de alta 
paxente» anômino, disse: "Se quise- 
rem .a. violência, estamos prepara» 
dos". E logo fez a ligação: esta gente 
vai* à) Nicarágua plantar café mas 
aproveita c "faz outras coisas". O SNI 
também entrou cm cena e interrogou 
os presos no sábado e domingo. A 
Polícia Federal igualmente se colo- 
cou em campo para investigar a liga- [A 
ção dos assaltantes com a "subver- L/ 
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são" e se de fato o dinheiro iria para a 
Nicarágua. 

Um dos presos declarou que o dele- 
gado de policia ameaçou pendurá-lo 
no pau-<ie-arara. Outro foi espan- 
cado na hora da prisão e os jornais 
publicaram que está com uma costela 
partida. Todos foram expostos semi- 
nus em fotos na grande imprensa. 

As forças democráticas certamente 
não aprovam a conduta provocadora 
de grupos isolados. Mas a experiência 
de 21 anos de regime militar mostra 
que por causa desias atividades não se 
pode admitir a ofensiva da repressão 
contra as liberdades. A presença do 
SN1 c da Políck; Federal na vida polí- 
tica nacional está indclevelmente 
marcada pela icrtura, pelo terror, 
pela perseguição aos patriotas. O 
Brasil está farto de intervenções das 
Forças Armadas e de sua falsas "sal- 
vações" da segurança nacional. 

O PT, por sua vez, embora eviden- 
temente tenha sido vitima, sentiu 
mais uma vezasconseqfiènciasde sua 
Conduta oportunista. Não será esta a 
primeira vez que é advertido do papel 
nocivo de grupos de todo tipo no seu 
interior. Desde trotskystas até rene- 
gados do proletariado e do marxismo 
Itm ctícontrad^.)' abrigo nas fileiras 
petistas, apoiando-se no argumento 
furatíb de cjUe é democránrco'organi- 
zar facções com independência polí- 
tica c ideológica neste tipo de partido 
"diferente de tudo". Quando ocorre 
um fato como este, mesmo não tendo 
qualquer responsabilidade por ele, o 
PT se sente na incômoda situação de 
explicar as insinuações maliciosas da 
direita, e de proteger sua imagem elei- 
toral diante do público 
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Os homens de negócios 
vão à luta para deixar sua 

marca na Constituição 
Iclasse empresarial brasileira sempre 

i primou pela intimidade com o po- 
i der; agora, ela quer exercê-lo dire- 
1 tamente, para imprimir a marca da 

livre empresa na próxima Constituição do 
pa(s. Este parece ser o sentido da onda de 
candidaturas empresariais que sacode a 
política nacional neste ano de eleição dos 
novos governadores e dos membros do 
Congrcssü-Constituinte. São homens co- 
mo Amonio Enr.írio de Moraes, Paulo 
Francini,   Sérgio   Quintella,   Guilherme 
Afif Domingos, Paulo Vcllinho, Arlhur 
João   Donato,   Ronaldo  César  Coelho, 
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O assalto ao PT 
Jânio de Freitas 

A descoberta de que os militantes- 
assaltantes de Salvador não são 
propriamente petistas, mas da fac- 
ção PCBR hospedada no PT, antes 
agrava do que atenua, como terá 
parecido à primeira vista, o drama 
instalado pelo episódio na direção do 
partido e entre os petistas autênticos. 

A constatação concomitante de que 
o grupo surpreendido em Salvador já 
vinha de outras experiências idênti- 
cas, só que com sucesso, não elimina 
a suspeita suscitada pela primeira 
nota do PT sobre o caso, sugerindo a 
hipótese de que o assalto seja o 
resultado de uma operação provoca- 
dora, destinada a comprometer o PT 
e sustar-lhe a ascensão pela descon- 
fiança. 

Qualquer que venha a ser a relação 
a demonstrar-se entre a realidade e a 
hipótese de provocação, porém, é 
irrefutável que o PCBR traiu a 
confiança do PT, aceitando, por 
indução ou projeto próprio, práticas 
que o partido repudia. E os petistas 
nem sabem em que medida isto se 
deu, o que os impede de saber, 
também, que surpresas e que efeitos 
delas ainda lhes podem estar reser- 
vados, por obras de seus hospedados. 
Já neste sentido, portanto, a situação 
petista agravou-se com as constata- 
ções e confissões mais recentes em 
Salvador. 

A dupla militãncia, que é a simul- 
tânea adesão de um militante a um 
movimento político e ao partido que 
dá cobertura legal ao movimento, 
vem há muito descaracterizando o 
PT e criando obstáculos ao seu 
crescimento em vários Estados, onde 
o partido nada ou pouco tem em 
comum com sua seção-matriz, que é 
a de São Paulo. A despeito disso, à 

Ruy Lage, Cláudio Strassburger, entre 
outros, muitos outros, que já estão (ou se 
preparam para ingressar) na disputa por 
uma cadeira na Constituinte ou pelo go- 
verno de seus Estados. 

A estreita convivência dos empresários 
com os círculos restritos do poder não é, 
a rigor, novidade. 

Hoje, no entanto, a motivação básica 
que leva os empresários a correr os riscos 
da atividade política é, indubitavelmente, 
o desejo de controlar o prpeesso de esta- 
tização da economia, e de garantir, na 
Constituição, um conjunto de condições 
institucionais que assegurem a expansão 
do setor privado. Estes objetivos apare- 
cem claramente no discurso dé quase to- 
dos os empresários-candidatos, como é o 
caso de Sérgio Quintella, presidente da 
Internacional de Engenharia c do Partido 
da Frente Liberal (PFL) no Rio de Janei- 
ro, que concorre a uma vaga na Consti- 
tuinte. Segundo ele, os futuros consti- 
tuintes não devem ser exclusivamente ba- 
charéis, políticos tradicionais e represen- 
tantes de sindicatos: "Tem que ter de tu- 
do, inclusive das classes produtoras, a 
fim de que elas possam levar a sua visão 

direção partidária pareceu sempre 
preferível tolerar os grupos de mili- 
tãncia dupla do que, afastando-os, 
praticar um gesto que lhe soa 
antidemocrá tico. 

A tese, embora não se lhe negue a 
face simpática, é discutível. Seja 
porque a hospedagem minimiza a 
autenticidade de uma proposta inici- 
almente original, como á do PT; seja 
porque, já que como hóspedes podem 
aceitar a configuração de um partido 
político, nada impediria tais grupos 
de organizar-se e legalizar-se auto- 
nomamente. Sair do PT não lhes 
cassaria a existência, a menos que a 
insignificência de um ou outro só lhe 
permitisse existir como parasita — e, 
nesse caso, se incapaz de obter o 
mínimo de apoio para viver por si, a 
um grupo assim seria conveniente 
corrigir suas teses ou dissolver-se por 
irrepresentativo. 

Agora, aceite ou não discuti-la, a 
questão da dupla militãncia invadirá 
o PT, pela situação dramática em 
que o lançou: se o afastamento dos 
abrigados fere o pudor democrático 
da direção partidária, e quem sabe 
mesmo da maioria partidária, a 
permanência destes grupos não pro- 
priamente petistas circundará o PT, 
ao que tudo indica, de desconfiança e 
receio. E não só do eleitorado, até há 
dias crescentemente promissor para 
o petismo, mas, é provável, de 
parcelas do próprio petismo. 

Dirigentes do PT refutaram, sem- 
pre, a caracterização de hospedados 
ou abrigados no partido, valendo-se 
deste argumento sucinto: "São todos 
petistas antes de tudo". Os fatos 
provam que nem sempre é assim. 

Além dos assaltos anunciados, 
houve outro. Houve o assalto à 
identidade do PT. 

de como deve ser a economia — pluralis- 
ta, liberal ou intervencionista". 

Quintella, que também é membro do 
comitê de ordem econômica da Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais, 
manifesta a opinião de que o texto ali 
apresentado classifica muito bem as for- 
mas de intervenção do Estado na econo- 
mia e protege o setor privado. "Acho 
que o Brasil só se tomará um país forte 
com o predomínio da empresa privada 
sobre a estatal e a redução das desigual- 
dades sociais", afirma Quintella. Para 
ele, o país não pode viver em um quadro 
de tamanha desigualdade, no qual os 
20% mais ricos recebem 66% da renda 
28% são analfabetos e dois terços da po- 
pulação economicamente ativa ganham 
até dois salários mínimos. "O grande de- 
safio brasileiro é a eliminação das condi- 
ções que geram essa massa de pobres, fa- 
mintos, miseráveis e atrasados", resume 
Quintella. "Mas isso não pode ser resol- 
vido pela presença do Estado", acrescen- 
ta o presidente do PFL do Rio de Janeiro 

"REDUZIR A DESIGUALDADE" cf^> 

Os pontos básicos da plataforma  de 
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Quintella sáo, na verdade, comuns à 
grande maioria dos empresários-candida- 
IOS e, naturalmente, incorporam idéias 
geralmente aceitas na classe empresarial. 
Como o empresário carioca, eles deplo- 
ram a ineficiência na gestão das 430 em- 
presas estatais, algumas delas cronica- 
mcnte deficitárias, com exageros como a 
perda de 500 milhões de dólares por ano 
na Nuclep ou o gasto de 1,5 bilhào de 
dólares com a Caraíba Metais — quando 
ela poderia ter sido feita por um terço 
disso. Na média, com a esperada exce- 
ção dos empresários agrícolas mais con- 
servadores, não são contra a reforma 
agrária — desde que ela atinja apenas as 
terras improdutivas e indenize seus pro- 
prietários com títulos da dívida pública. 
Defendem, enfim, a tese de que o Esta- 
do precisa redistribuir renda por meio de 
programas de saúde e educação, em vez 
de funcionar como agente inibidor da 
iniciativa privada. 

"Nós defenderemos uma economia 
iibcral, com ênfase na livre iniciativa", 
reforça Arthur João Donato, presidente 
do estaleiro Caneco c da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro e candidato 
à Constituinte pelo Estado. Segundo 
ele, é preciso delimitar o papel do Esta- 
do para que o país possa crescer. E é 
esta tarefa que atrai o empresário para a 
política, já que ele cansou de interme- 
diários. "Não dá mais para entrar pela 
porta dos fundos, a fim de reivindicar a 
tecnocratas medidas em defesa da livre 
iniciativa. A hora é de ir lá defender os 
nossos interesses, mas entrando pela 
porta da frente, ou seja, ejeitos pelo 
veio direto", acrescenta Donato com 
convicção. 

Mais simples, porém bastante incisi- 
va, é a mensagem do banqueiro Ronal- 
do César Coelho, presidente do Banco 
Muluplic e da Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento: "Sou apenas 
um empresário bem-sucedido, disposto 
a participar da vida política, colocando 
minha experiência pessoal a serviço do 
público". Ele vai concorrer à Consti- 
luinie pelo PMDB do Rio de Janeiro, 
partido ao qual se ligou durante a cam- 
panha de Tancredo Neves à presidência, 
quando atuou como tesoureiro. Entra na 
política não como "candidato de classe, 
mas para defender o princípio da livre 
iniciativa" Para um banqueiro, até que 
a campanha de Coelho vai muito bem. 
Ele participa duas vezes por semana do 
programa Haroldo de Andrade, que tem 
a maior audiência no Grande Rio (dois 
milhões de ouvintes), falando com de- 
sembaraço sobre virgindade, impotên- 
cia, casamento, drogas etc. 

Outro empresáno-candidato à Consti- 
tuinte pelo PMDB, o mineiro Ruy La- 
ge, ex-presidente da Comissão Nacional 
de Bolsas de Valores e ex-prefeito no- 
meado de Belo Horizonte, quer igual- 
mente diminuir a presença do Estado na 
economia. Lage rejeita, contudo, a 
idéia de formação de um bloco, "por- 
que não é elegendo meia dúzia, 10, 20 
ou 30 deputados que vamos defender os 
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nossos interesses", diz ele. O correto, 
argumenta, é uma ação persistente dos 
empresários para mostrar à classe políti- 
ca que eles são a vanguarda do desen- 
volvimento. "Nós somos os progressis- 
tas, pois geramos -empregos, investi- 
mentos, desenvolvimento. E por isso 
merecemos ter nossos interesses defen- 
didos frente ao Estado", afirma. 

A idéia da formação de blocos e 
"caixinhas" para financiar candidaturas 
de empresários ou de políticos favorá- 
veis á livre empresa não é, de todo mo- 
do, descartada por muitos dirigentes 
empresariais dos setores industrial, co- 
mercial e agrícola. Basta lembrar, por 
exemplo, o conhecido caso do empre- 
sário gaúcho César Rogério Valente, 
presidente da Federação das Associa- 
ções Comerciais do Rio Grande do 
Sul, que defendeu a utilização do po- 
der econômico dos empresários, além 
da sua capacidade de influência, a fim 
de garantir a eleição à Constituinte dos 
candidatos comprometidos com o capi- 
talismo privado. 

O mesmo tipo de abordagem pode 
ser encontrado em diversas entidades da 
agricultura, que estão reunindo fundos 
para eleger, de acordo com seus cálcu- 
los e desejos, entre 30 e 40 deputados- 
constituintes. Organizadas desde o' iní- 
cio da Nova República, com o objetivo 
de impedir a reforma agrária, as entida- 
des dos empresários agrícolas possuem 
hoje um dos mais poderosos lobbies do 
Congresso. Em Pernambuco, por exem- 
plo, as lideranças do setor açucareiro, 
alicerçadas numa experiência de quatro 
séculos de domíríio político, se prepa- 

ram para disputar vagas no Congresso- 
Constituinte. 

É quase certo que, além do deputado 
Antônio Farias, ex-prefeito do Recife e 
grande industrial do setor de açúcar e 
álcool, também deverão concorrer os 
empresários Gilson Machado Guima- 
rães, pelo PFL, e Marcos Perez de 
Queiroz, pelo PMDB. Guimarães, bas- 
tante ligado ao ministro-chefe da Casa 
Civil, Marco Maciel, defende-se com 
veemência da acusação de que sua cam- 
panha vai custar milhões. Nesse parti- 

cular, o presidente da Associa- 

ção Comercial do Distrito Fe- 
deral e candidata ao Senado, 
Lindenberg Azis/Cury, não es- 
conde seu conformismo com o 
fato de que o poder econômi- 
co "sempre existiu na política 
brasileira", mas acredita que 
ele apenas ajuda o bom candi- 
dato e não basta para eleger o 
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mau político. Essa atitude be- 
nigna em relação à plutocracia 
não é compartilhada pelo his- 
toriador Hélio Silva. Ele não 
vê mal algum na representação 
dos empresários, porém ressal- 
va que o poder econômico, 
"quando exercido abusivamen- 
te", desequilibra o jogo políti- 
co (ver página 33). 

No mundo dos negócios, 
como era previsível, essa onda 
de candidaturas está sendo re- 
cebida com entusiasmo invul- 

gar, principalmente nas entidades dfe! 
classe como a Federação das Indústrias 
do' Estado de São Paulo. Seu presiden- 
te, Luis Eulálio de Bueno Vidigal Fi- 
lho, é favorável a uma Constituição que 
defenda explicitamente o capitalismo, » 
mas acha difícil a participação dos em- 
presários na política num país 6m que o 
Estado controla 70% da economia. Se- 
gundo ele, uma saída pode ser a atua-,' 
ção conjunta de empresários c políticos 
profissionais engajados na defesa da li- 
vre iniciativa, a fim de devolver ao se- 
tor privado boa pane da falia hoje do- 
minada pelo Estado. 

Na mesma linha de argumentação, o 
presidente da Associação Comercial de 
São Paulo, Guilherme Afif Domingos 
(outro provável candidato), declara cate- 
goricamente: "Não basta ser empresá- 
rio. É preciso ser um defensor ostensi- 
vo do moderno liberalismo, que consa- 
gra a economia de mercado e coloca o 
Estado como administrador da justiça 
nos  campos  econômico,   político  e   so-  ,. 
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ciai' O maior apoio e a defesa do se- 
tor privado também são os argumentos 
de empresários de porte de Matias Ma- 
chlme. do grupo Sharp, e.Olacyr Fran- 
cisco de Moraes, presidente do grupo 
Itamarati, para justificar a presença dos 
empresários na Política, enquanto o pre- 
sidente do grupo Fcnícia/Arapuá, Jorge 
WHson Simeira Jacob, sustenta que a 
condição de empresário não conta muito 
na hora do voto. "O que pesa são as 
idéias", diz ele. 

Mas há quem veja alguns riscos nes- 
sa corrida empresarial para o voto, pois 
na arena política as condições são mui- 
to diferentes do ambiente da empresa. 
"O empresário não pode transferir a 
sensação de onipotência que tem na 
empresa para o terreno político", alerta 
Luiz Octavio Vieira, presidente da Fe- 
deração das Indústrias do Rio Grande 
do Sui e do Banco Meridional, empre- 
sário filiado ao PMDB. "Se mantiver 
esta atitude, o empresário será rejeitado 
pela política, porque a vida partidária 
se constrói no tempo, com alianças e 
ajustes",   diz   Vieira,   apontado,   junta- 
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mente com Jorge Gerdau Johannpctcr, 
Cláudio Strassburger e Luiz Fernando 
Cirne Lima, como candidato ao gover- 
no gaúcho. 

O também gaúcho César Rogério Va- 
lente acredita que os empresários estão 
na luta pelos cargos eletivos porque 
"os políticos tradicionais estão deixan- 
do espaços vazios", embora reconheça 
que "maus empresários buscam na vida 
pciítica a reabilitação para seus insuces- 
sos profissionais". E o presidente do 
Sindicato dos Fabricantes de Autopeças 
de São Paulo - Sindipeças, Pedro Ebcr- 
hardi, defende a idéia de que o modelo 
none-americano deve ser fielmente se- 
guido no Brasil. "Nos EUA, políticos 
profissionais e empresários convivem no 
Congresso", lembra Eberhardt. E acres- 
centa: "Depois de vinte anos de regime 
duro. é justo que uma grande parcela 
do empresariado arregace as mangas em 
busca de um cargo político que possa 
trazer benefícios ao setor industrial e. 
consequentemente, à sociedade". 

Tanto o, presidente do Sindipeças 
tjüanto Marcflio Marques Moreira, vi- 
ce-presidente do Unibanco, consideram 
que o empresário não deve ir para a 
Constituinte pensando em representação 
dassista. Moreira encara a presença 
dos empresários como um fenômeno 
ennquecedor na política brasileira, 
mas avisa: "Eles precisarão tornar-se 
estadistas". 

Esta também é a opinião do empresá- 
rio e cientista político Celso Lafer. Na 
opinião dele, para ter viabilidade poiíti- 
co-eleitoral esta nova presença dos em- 
presários precisa traduzir-se em uma 
mensagem ampla — isto é, cm uma 
proposta de encaminhamento dos pro- 
blemas da Nação. Durante o recente re- 
gime militar, a atuação dos empresários 
deu-se mais a nível setorial, mas a crise ' 
 ■  i i 

da sociedade brasileira fez com que o 
empresariado se desse conta de que "a 
solução para seus problemas passa pela 
solução dos problemas nacionais", ar- 
gumenta Lafer. , 

Nesse sentido, a questão crucial é 
saber se e empresariado tem condições 
ou não de. formular um projeto políti- 
co. "Esta pergunta se põe não apenas 
para o empresariado, mas igualmente 
para os demais setores'da sociedade", 
sustenta Lafer, acrescentando que aí re- 
sidem os riscos e o desafio do proces- 
so democrático. "A idéia de uma fra- 
ção modemizadora da classe empresa- 
rial, como um projeto político claro, 
poderia ter se concretizado no Partido 
da Frente Liberal", afirma Maria Vic- 
toria Bencvides, cientista política e mi- 
litante do Partido dos Trabalhadores 
(PT), mas quando o PFL se aliou a 
Jânio Quadros, "representante do que 
há de mais antigo e tradicional", sur- 
giram dúvidas sobre a capacidade deste 
partido para formular e levar avante 
um projeto modemizador. 

O mesmo acontece, segundo Maria 
Victoria, com a candidatura de Antônio 
Ermírio de Moraes ao governo de São 
Paulo, 
"Acho perfeitamente legítima a partici- 
pação dos empresários na política. 
Contudo, deve-se lembrar que essa par- 
ticipação sempre existiu, embora não 
fosse uma participação eleitoral", diz 
ela, salientando que o novo numa can- 
didatura como a de Antônio Ermírio é 
o caminho escolhido para exercer o 
poder: as umas. 

Apesar disso, no entender de Maria 
Victoria, trata-se de uma candidatura 
que exibe elementos tradicionais inegá- 
veis, na medida cm que procura apre- 
sentar-se com a tática da conciliação 
dos interesses de classe utilizada por 
Vargas. "Antônio Ermírio procura mos- 
trar-se como um candidato não só aci- 
ma dos partidos, mas também acima 
das correntes de opinião", analisa ela, 
concluindo. "Ele está querendo surgir 
;omo um super Tancredo." Lafer, por 
sua vez, acredita que Antônio Ermírio 
pode ser um candidato da classe média 
e até receber expressivo contingente do 
voto operário, dependendo do apoio que 
vier a receber no PMDB. {        \ 

Maria Victoria lembra que essa forma 
de atuação indireta dos empresários du- 
rou até  1961. Nos dois anos seguintes, 
a política ficou extremamente ideologi- 
zada. com as ameaças "retóricas", se- 
gundo ela, de que o país sf transforma- 
ria em uma "república sindicalista" e a 
emergência    do    movimento 
social      operário,      sindical, 
camponês   e   estudantil.    Os 
empresários, então,  tomaram 
consciência de que sua inter- 
venção    precisava    ser    mais 
fone   A partir desse momen- 
to,  muitos deles participaram 
com recursos e pessoalmente 
na conspiração contra o regi- , , 
me    legal    capitaneada   pelo ' • 
Instituto de Pesquisas e Estu- 
dos Sociais (IPÊS),  liderado 
pelo    general    Golbery    do 
Couto e  Silva,  e  o  Instituto 
Brasileiro de Ação Democrá- 
tica   (IBAD),   que   financiou 
candidatos   da   oposição   ao 
presidente Goulart,  a pretex- 
to de combater a propagação do comu- 
nismo no Brasil, complementando o tra- 
balho do IPÊS no campo doutrinário. A 
cientista política Heloisa Starling afirma 
que o IPÊS reunia empresários "que se 
afinavam   com   o   projeto   multinacional 
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associado".  Era,  segundo ela, uma es- 
pécie de partido político clandestino. 

O regime militar instaurado em  1964 
fez refluir a participação política explí- 
cita   dos   empresários   (assim   como   a 
dos   demais   setores   da   sociedade).   A 
classe   empresarial   passou   a   acreditar, 
como de certa forma se justificava no 
início,  que o  regime  militar-empre- 
sarial    lhe    seria    favorável.    Nessa 
ocasião,   o   empresariado   passou   a 
atuar através de grupos de pressão, 
dos meios de comunicação de massa 
e de associações de classe. "Em to- 
do o período da ditadura militar, os • 
empresários   apostaram   muito   nesse 
regime",  diz Maria  Victoria.   A  vi- 
rada aconteceu em  1978 com o Do- 
cumento dos Oito (Cláudio Bardella, 
Severo Gomes, José Mindlin, Anto 
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politícà hàcionar 
mo Ermírio de Moraes, Paulo Villa- 
res. Paulo Vellinho, Laerte Setúbal 
Filho e Jorge Gerdau Johannpeter), 
que representa um grito de alerta da 
classe empresarial contra a estatiza- 
ção sem limites da economia e a 
sua crescente marginalizaçáo das de- 
cisões de política econômica. Horro- 
rizados, os empresários viram-se 
diante da perspectiva de uma econo- 
mia gerenciada pelo Estado, na qual 
o setor privado teria papel cada vez 
mais subsidiário. 

Celso   Lafer  assinala  que  o  final 
dos anos 70 marcou uma nova pre- 
sença política dos empresários. Não 
se tratava mais de lutar por reivindi- 

^ Cações    setoriais   específicas,    mas   de 
analisar e enfrentar grandes temas como 
a estatização, a volta ao estado de di- 
reito,  a dívida externa c a justiça so- 
cial.' Na   realidade,   é   a   preocupação 
com esses grandes temas que desperta a 
vocação política de muitos empresários, 
que vêem nesta ação o caminho mais 
eficaz para colocar o Estado c as esta- 
tais sob o manto de leis capazes não só 
de preservar a livre empresa, mas tam- 
bém de garantir a ela um papel prove- 
niente do desenvolvimento nacional. 

Qual será o desfecho dessa participa- 
ção política dos empresários? O cientis- 
ta político Hélio Jaguaribc, membro da 
Comissão Provisória de Estudos Consti- 

tucionais, responde; "O Bra- 
sil,   fatalmente,   marcha para 
uma   economia   de   mercado 
social e nacionalmente regu- 
lada,   nos  moldes da  social- 
democracia  européia".   Seria 
algo   semelhante   ao   modelo 
sueco   e   muito   distante   do 
modelo   americano.   "Países 
capitalistas   retardatários   ne- 
cessitam   da   intervenção   do 
Estado na distribuição do ex- 
cedente",  explica  ele.  Ape- 
sar de encarar como natural 
e legítimo que as lideranças 
dos   diversos   segmentos   so- 
ciais  busquem  representação 
no sistema político, Jaguari- 
bc acredita que a forma mais 

importante de representatividade é a que 
se canaliza por intermédio dos partidos 
políticos. 

No caso brasileiro, no entanto, 20 
anos de ditadura militar afetaram nega- 
tivamente a estrutura dos partidos e en- 
fraqueceram sua representatividade. 
Diante desse ponto de estrangulamento 
que emperra o jogo político, um tema 
que deve estar na agenda do país, se- 
gundo Jaguaribc, é a estruturação de 
um sistema partidário coerente — pro- 
cesso em curso, mas que só tomará 
forma após a eleição do Congrcsso- 
Conslituintc. 

No cenário atual, de acordo com Ja- 
guaribc, a tendência seria a formação 
de dois partidos grandes e outros dois 
menores. A corrente de centro-direita 
encontraria abrigo no PFL, enquanto a 
de centro-esquerda se alojaria no 
PMDB (estes seriam os dois partidos 
 ' 

grandes). Haveria o partido da esquerda 
mais radical, entre o populismo de Bri- 
zola c a estrutura orgânica de Lula; c, à 
direita, o braço radical ficaria com o 
PDS de Maluf. O PT c o PMDB se- 
riam os partidos orgânicos de esquerda 
e os de direita seriam o PFL e o PDS. 
Haveria ainda o populismo de direita, 
com Jânio, e o de esquerda, com Bri- 
zola. "A linha do PT é obreirista. Já o 
PMDB representa bem os empresários 
progressistas  como José  Mindlin.   Fer- 

nando Gasparin, Severo Gomes e, ago- 
ra, Dílson Funaro", diz Jaguaribc. 

Dentro ou fora dos partidos, os can- 
didatos empresariais são uma realidade. 
Seu êxito, contudo, como dizem os 
cientistas políticos, dependerá do apoio 
que receberem das diferentes correntes 
políticas, do rigor da lei contra os abu- 
sos do poder econômico e, sobretudo, 
da sua capacidade de propor e adotar 
soluções para os graves problemas so- 
ciais brasileiros. ■ 

demanclietes/ / 

JORNAL DO BRASIL 
6/4/86 

Míriam Leitão 

telex de Brasília In- 
formando que o de- 
legado Romeu Tu- 
ma, Dlretor-Geral 
da Policia Federal, 
tinha cpnvocado 

um^entrevista para as 19 horas da 
última quarta-feira, dispara dentro 
do JORNAL DO BRASIL uma sé- 
rie de providências que dáo a medi- 
da de que homem é esse Tuma — o, 
caçador de manchetes. O editor da 
seçáo Nacional precisa garantir um 
espaço porque o delegado pode dar 
novas declarações sobre o caso do 
reitor Horáclo Macedo. Mas antes 
tem que consultar a èditorla Inter- 
nacional: a anunciada entrevista 
pode ter a ver com o cargueiro 
apreendido com armas; ou, quem 
sabe,- com a extradição do tortura- 
dor haitiano Pierre. Albert. Mas que 
tal falar com a editoria de Econo- 
mia? Afinal, é possível que o dele- 
gado tenha algo a dizer sobre con- 
trole de preços ou que queira pro- 
mover novas reuniões com empre- 
sários. E se ele tiver desbaratado 
uma nova rede de traficantes de 
drogas ou descoberto os restos de 
um último carrasco nazista? 

Náo era nada disso. Dessa vez, o 
surpreendente Tujna queria falar 
das ameaças llblas contra a Embai- 
xada dos Estados Unidos em Brasí- 
lia E o fez como sempre íaz. Pacien- 
te e gentil, como na terça-feira no 
Rio em que respondeu dezenas de 
perguntas sobre o caso do reitor da 
UFRJ, cocou o nariz para brincar 
com os fotógrafos e sorriu revelan- 
do os dentes Irregulares e separa- 
dos nesta simétrica fisionomia de 
tiraços árabes. Guardou, contudo, 
as melhores Informações para com 
elas brindar as pessoas certas nos 
lugares certos. Nâo há dúvida: se 
náo. fosse delegado por vocação, 
Tuma seria um bem-sucedldo Jor- 
nalista. O seu faro o Instala sempre 
dentro das melhores manchetes. 
Nos últimos anos, a lista dos gran- 
des acontecimentos em que ele fez 
o papel de pípclnho é interminável. 

^r^n 

Só Magnum, talvez, conseguiu fei- 
tos semelhantes, mas para isso pre- 
cisou de uma série inteira de TV. O 
nosso herói prendeu o nazista Ous- 
tav FYanz Wagner, em 1978, em 
Atibaia; desvendou uma série de ' 
seqüestres de filhos de gente famo- 
sa em Sâo Paulo no começo dos 
anos 80; encanou o empresário Má- 
rio Tleppo, em 82; trancáfiou o ma- 
tloso Tomaso Buschetta; coman- 
dou a operação contra o tráfico de 
drogas, a Õperaçáo Eccentrlc; es- 
clareceu o seqüestro do empresário 
José Mindlin; descobriu as fraudes 
contra o INAMPS; desenterrou 
Mengele e fez as pazes com o reitor 
Macedo. • 

Atento à onipresença do delega- 
do, o ministro dó Trabalho, Almir 
Pazzlanotto, deu um conselho em 
uma roda de economistas do Plano 
de Inflação Zero, da,qual .participa- 
va o ministro João Sayad: 

— Acho melhor vocês segura- 
rem o Tuma, porque daqu^ a pouco 
ele vai estar reunindo empresários. 

Ninguém segurou. Dois dias de- 
pois, Tuma reunia cm Sáo Paulo 
um grupo de donos de supermerca- r~\ 
dos Já engajado na luta contra 



política nacional 
remarcaçâo de preçoà. Áté onde se 
iníorma no Ministério da Fazenda, 
foi uma Iniciativa do próprio dele- 
gado € causou um certq_mal-estar 
na área. "Náo ouvi propriamente 
queixas à participação de Tuma, só 
vi multa gente torcendo o nariz", 
conta um economista do Governo. 
Quer dizer: .torceram o nariz mas 
não abriram á boca para fazer cri- 
ticas. 

— A Policia federal é uma orga- 
nização pequena e qualquer êxito 
depende essencialmente da autori- 
dade pessoal do Tuma — esclarece 
o Secretário de Segurança de Sfto 
Paulo, advogado Eduardo Muylaer- 
te, responsável !pela aproxlmaçào 
final entre o Governo do Estado e o 
delegado que o entoura^e pemede- 
blste-ientou^éxiMlr^há/tirês inòd 
dos quadros da policia por ele en- 
carnar o regime militar. Nada feito. 
Hoje, Tuma está táo Integrado ao 
Governo paulista, quanto o próprio 
PMDB. Para Tuma, nada como um 
dia depois do: outro — oU alguns 
meses. No começo de 83, por exem- 
plo, tentou-se armar um plano para 
acabar com sua carreira. Do projeto 
"Nova" Policia" participavam Inte- 
lectuais pemedebistas e um grupo 
de delegados, chefiado por Maurí- 
cio Henrique Guimaráes Pereira. 
Sete meses depois, quem era afaa- 
tado da chefia da Policia Civil era o 
próprio delegado Maurício. Em seu 
lugar entrava José Vldal Pilar Fer- 
nandes, um velho amigo — Irai^í" 
nem de quem—de Tuma. No diá rfà 
posse de Vldal, o Jornalista Ricardo 
Kotscho publicava na Folha de S. 
Paulo: "O Vice-Rel Tuma — acima 
de tudo um político da segurança— 
precisou de apenas sete meses para 
derrubar o esquema que o havia 
derrubado". 

O hábil Vlcè-Rel continuava o 
profissional de imagem ilibada — 
que trabalhara ao ladodp truculen- 
to delegado Fleury, sem se conta- 
minar pela péssima lama do colega. 
E .que estava ao lado do Coronel 
Erasmo Dias na invasão da PUC 

paulista,'mas transferindo o peso 
da desastrada operação para cima 
do Secretário de Segurança. O epi- 
sódio, aliás, demonstrou como um 

-bom artista pode se sair bem em 
qualquer enredo. Enquanto o ca- 
nastrão Erasmo Dias atropelava os 
estudantes, o habilidoso Tuma re- 
servava para si o simpático papel 
de fazer a triagem dos prisioneiros 
— depositando os inocente^, a gran- 
de maioria, nos braços agradecidos 
dos pais. Virou herói. Com direito a 
reprise. Em 79, na greve dos Jorna- 
listas, foi esse herói quem delegou 
aos seus auxülares.a tarefa de pren- 
der) fichar é interrogar os presos, 
enquanto ha outra sala consolava e 
tranqüilizava os parentes dos Jor- 
nalistas. 
' • •.'Na» reportagens, Tuma, o bran- 
dtó^C&ttima^aparecer como um in- 
'gíôsi-iem annas. Aos seus coadju- 
vantes, o antipático papel de carre- 
gá-las—como Aparecido Calandra 
-Vóü de figurar cbtrio "bandidos", á 
exemplo, .de Davi dos Santos Araú- 
jo, presente na lista dos torturado- 
res da Arquidiocese de São Paulo. 

Mas nada disso compromete a 
Imagem de mocinho de Romeu Tu- 
ma. O ex-ministro Fernando Lyra é 
testemunha. Logo que assumiu o 
Ministério, quis demiti-lo da Supe- 
rintendência âà Policia Federal. 
"Fui pressionado pelo PMDB de 
São Paulo para fazer isto", conta 
Lyra. A rede de amigos de Tuma 
náo deixou. Menos de um ano de- 
pois, Lyra entrava no gabinete do 
Presidente Samey com uma lista 
tríplice para que o Presidente esco- 
lhesse o novo Diretor-Geral da Poli- 
cia Federal. Na cabeça, claro,'Ro- 
meu Tuma. 

— Tuma tem credibilidade na- 
cional e respaldo dentro da institui- 
ção, avalizou então Lyra. 

Qual é afinal o segredo desse 
delegado acima (ou abaixo?) de 
qualquer suspeita? Se ele se dispu- 
sesse, nas horas vagas, a escrever 
um livro-manüal ao estilo de "Co- 

mo fazer amigos e influenciar pes- 
soas", seria seguramente um best- 
seller. 

— Ele me conquistou pelo espí- 
rito profissional, eficiência e disci- 
plina, confessa o ex-Ministro da 
Justiça. "Pedi que ele náo prendes- 
se grevistas. Houve mais de 300 
greves em São Paulo e ele náo pren- 
deu ninguém". 

Vôo longe os tempos em que 
Tuma prendia ilustres como Luís 
Ignácio Lula da Silva,.DJalma Bom, 
o atual Secretário da Justiça de 
São Paulo. José Carlos Dias. e até o 
senador Teotônio Vllella. 

— Hoje está tudo esquecido e 
Tuma assimilou a filosofia da Nova 
República como se fosse um dos 

• pioneiros, ironiza um alto funcioná- 
rio do GoVemo que, por via das 
dúvidas, prefere adotar o anonima- 
to para não ferir seu novíssimo alia- 
do. "Ele é um gênio da estratégia de 
marketing'1, costuma se repetir no 
Ministério da Fazenda referindo-se 
ao delegado. O Secreíário de Segu- 
rança Eduardo Muylaert náo escon- 
de os argumentos: "Policia nâo é só 
a que reprime e investiga. As vezes 
um bom estrategista de marketing 
é um bom policial portiue é preciso 
entender um pouco de psicologia 
social". 

Mas o forte mesmo do delegado 
Tuma é transformar fatos em notí- 
cias. Ele distribui aos Jornalistas 
em que confia informações precio- 
sas com um invejável conhecimen- 
to de cada veículo: atualidades pa- 
ra os Jornais, casos novelescos para 
as revistas', imagens para as televi- 
sões. Um exemplo: ele guardou pa- 
ra a TV o inicio da operação Eccen- 
trio, em que seriam usadas armas 
pesadas e helicópteros. Um show. 
Ou um filme — como todos em que 
esse artista foi protagonista. Náo 
importa a qualidade do-enredo, 
nem do elenco, contanto que ele 
tenha o papel de herói. Aos outros o 
papel de vilão. 

política internacional 

Em meio a uma 
"crise de identidade", 
segundo analisaram 
seus dirigentes, o cha- 
mado Partido "Comu-: 
nista" Italiano realizou 
entre os dias 9 e 13 deste 
mês seu 11°. Congresso. 
No desencontrado de- 
bate.entre as múltiplas 
tendências em que se 
divide, entrou em ques- 
tão até mesmo a deno- 
minação de "comunis- 
ta1-, ainda hoje adotada 
pelo partido. 

Foi o primeiro 
congresso extraordi- 
nário da história do 
PCI, e os pouco 
mais de mil áelcga- 

PC Italiano aprofunda opção 
pelo capitalismo "melhorado' 
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dos se ocuparam 
principalmente dos 
rumos a serem segui- 
dos daqui para fren- 
te. Após uma se- 
qüência de maus 
resultados eleitorais 
e ainda ressentidos 
da perda de seu prin- 
cipal dirigente na 
década de 70, Enrico 
Berlinguer - morto 
em 1984 -, os revisio- 
nistas italianos nio 
puderam conter as 
dissensões entre os 

diversos grupos cm 
que se dividem. 

Esboçaram-se no con- 
gresso três blocos princi- 
pais. O de menor expres- 
são é o pró-soviético, que 
teve todas suas proposi- 
ções derrotadas nas 
/euniões preparatórias do 
,ncontro. Existe ainda 
uma corrçnte "renova- 
dora'1, que defende uma 
aproximação com os gru- 
pos ecologistas e pacifis- 
tas europeus, como o 
Partido Verde alemão, e 

tem influência sobretudo 
entre os segmentos mais 
jovens do PCI. 

Os grandes vitoriosos, 
porém, foram os setores 
mais abertamente refor- 
mistas e antimarxistas. 
Um deles é a ala dos 
"melhoristas", assim cha- 
mados por buscarem a 
"melhora11 do capita- 
lismo, ao invés da sua der- 
rocada. Finalmente, há 
uma área definida como 
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de "centro", a que per- 
lence o secretáno-geral 
reeleito, Alessandro 
Natta, e que parece seraté 
hoje a mais forte. 

A guinada do PCI cm 
direção à social-demo- 
cracia não pode ser consi- 
derada uma surpresa. 
Praticamente desde o 
final da 2* Guerra o refor- 
mismo vem minando o 
partido que teve papel 
destacado à frente dos 
"partigiani" (guerrilhei- 
ros) na resistência ao fas- 
cismo e granjeou enorme 
respeito entre o povo ita- 
liano. Em 1946 existiam 
na Itália dois milhões de 

militantes comunistas, e 
que deu suporte para a 
participação do PÇI no 
fiovemo de'récóristruçSo 
ormàdó   ápôi   a' derru- 

bada de Mussolint. 

Desde esta época, no 
entanto, seu principal 
dirigente. Palmito To- 
gliatti - que sucedeu a 
Antônio Gramsci, morto 
nos cárceres fascistas - 
começava a elaborar o 
que chamava de "via ita- 
liana para o socialismo". 
Esta linha consistia basi- 
camente cm abandonar 
progressivamente a luta 
pelo poder da classe ope- 
rária em nome da defesa c 

subordinação à democra- 
cia  burguesa. 

O   mais  "brilhante" 
seguidor de Togliatti foi 
Enrico Berlinguer, eleito 
em 1972 para a secretaria- 
geral. Já no ano seguinte 
Berlinguer  apresenta á 
linha   do  "compromisso 
históricoM com a Demo- 
cracia Cristã, que consis- 
tiria num acorao entre os 
dois maiores partidos da 
Itália.;em. defesa- de sua 
ConstituiçãOrvjR^nun-; 
ciando expjlcífegiçníje,,^ 
luta pelo poder, os. revi- 
sionistas esperavam obter 
finalmente a  permissão 
para  participar em um 
gabinete governamental. 

Desde firmado o "com- 
promisso histórico,,-, o 
PCI ajudou a formar 
diversas maiorias parla- 
mentares, sustentando 
inúmeros governos de- 
mocratas-cristãos. Nun- 
ca, 'porém, participou 
efetivamente do Ministé- 
rio', ném pôde impedir a 
adoção de medidas anti- 
operárias e antidemocrá- 
ticas. Em nome do "com- 
promisso", a, .central 
jindical revisionista 
GGIL.uniu-se às.centrais 
social-demòcrátà c de- 
moerata-cristã em defesa 
de um plano de. "austeri- 
dade econôiiiticâ^dò 
governo.       (...) 

JOSÉABBEX 
RadotordaMlM 

Mais de um milhão de pessoas 
tomaram as ruas de Roma em junho 
de 1984, nos funerais do dirigente 
comunista Enrico Berlinguer, o sar- 
denho de origem aristocrática eleito 
secretário-geral do Partida Comunis- 
ta Italiano em 1972, após a gestão de 
Luigi Longo. Dias depois, o PCI 
obteria 33,5% dos votos nas eteiçõ» 
ao Parlamento Europeu, ultrapas- 
sando o Partido Democrata Cristão 
(33%) e conquistando, temporaria- 
mente, a posição de principal partido 
do país. Mas, sem contar com o 
carisma de Berlinguer e numa situa- 
ção de crise, o PCI passou a perder | 
popularidade. Sofreu um recuo elei- 
toral nas eleições municipais de 12 de 
maio de 1985 (30,2% dos votos), e foi 
derrotado no plebiscito sobre a escala 
móvel de salários, a 9 de Junho. Mas 
o PCI continua sendo o segundo 
maior partido da Itália, e o maior 
partido comunista do mundo ociden- 
tal. E sua presença marca profun- 
damente toda a história da Itália 
após a 2a Guerra Mundial. 

O PC italiano foi fundado em 1921 
na cidade de Livomo (noroeste da 
Itália), a partir de uma cisão do 
Partido Socialista, num congresso 
realizado no teatro San Marcos. Na 
ocasião, uma parte dos delegados, 
entusiasmada com a tomada do 
poder na Rússia pelo Partido Bolche- 
vique, em outubro de 1917, e com o 
desenvolvimento do processo revolu- 
cionário soviético liderado por Vla- 
dimir Illch Lênin, desiludiu-se com as 
resoluções "reformistas" adotadas 
pela direção do PS, que renundava à 
perspectiva da tomada revolucio- 
nafia do poder na Itália. Foi com esta 
dissidência do PS que se constituiu o 
PCI, que se filiou então à Internacio- 
nal Comunista (ou 3* Internacional), 
liderada pelos bolcheviques. 

Gramaci 
Antônio Gramsci, eleito secretári- 

o-geral do PCI em 1924 e preso em 
1926 pela polícia de Benito Mussolini, 
elaborou, na prisão (onde morreria, 
dez anos depois), a política de 
"frente única contra o fascismo", 
lançando as bases para o partido 
implantar-se a nível nacional. Esta 
política propunha a luta comum do 
PCI com todas as organizações 
democráticas contra o fasdsmo, mas 

De Gramsci a Berlinguer, 
um marxismo original 
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mantinha a sua independência como 
um partido operário. Com isso, o PCI 
distanciou-se das orientações exclu- 
sivistas da 3a Internacional (dirigida 
por Josef Stálin a partir da segunda 
metade doe anos 20), segundo as 
quais os partidos comunistas eram 

os únicos que se opunham ao 
fascismo". • 

Após a 2* Guerra Mundial, em 1946, 
o PCI era um partido prestigiado e 
contava com dois milhões de militan- 
tes. Muito do seu prestigio se devia, 
então, ao papel decisivo desempe- 
nhado pelos partígiam (guerrilhei- 
ros) comunistas na resistência ao 
fascismo e às tropas da Alemanha 
nazista. O sucessor de Gramsci, 
Palmiro Togliatti, ex-agente da GPU 
(polícia secreta soviética, atual 
KGB) na guerra civil espanhola, 
educado em Moscou, implementou 
uma política ambígua. Ao mesmo 
tempo em que manteve a fidelidade 
ao Kremlin (enfrentando fortes resis- 
tências internas), continuou a cola- 
borar com a Democracia Cristã na 
reconstrução do Estado ' italiano 
mesmo depois que os comunistas 
foram expulsos do governo, no início 
da "guerra fria" (Togliatti chegou a 
participar do governo de Alcides de 
Gasperi, em 1946). Esta política de 
colaboração com o PDC, tanto ao 
nível parlamentar quanto ao sindical. 
jamais cessou, e lançaria as bases do 
"eurocomunismo" nos anos 70. 

Foi Togliatti quem definiu a fórmu- 
la do "comunismo à italiana", a 
chamada "marcha através das insti- 
tuições", a teorização da "tomada %k> 
poder pela via eleitoral", num mo- 
vimento de aproximação com as 
concepções social-democratas. Nfio 
por acaso, o artigo primeiro dos 
Estatutos do PCI, aprovados em 1M5, 
afirma que "aderir ao PCI nfio 
significa aceitar a filosofia mandsta, 
mas o programa e as regras de 
atuação do partido". 

Divergências com Moscou 
As denúncias dos crimes de Stálin 

pelo falecido dirigente soviético Niki- 
ta Kruschev, em 1956, fizeram au- 
mentar a distância entre o PCI e 
Moscou. As pressões e descontenta- 
mento na base do partido levaram o 
PC italiano a condenar a invasão da 
Hungria por tropas soviéticas, naque- 
le mesmo ano. Posteriormente, o PCI 
condenaria a invasão da Tchecoslo- 
váquia (1968) e a decretação da lei 
marcial na Polônia (1981). 

Coube a Berlinguer proclamar, em 
1972, logo após ser eleito secretário- 
geral, que "o marxismo é só um dos 
pontes de referência da militãncia 
comunista". Em 1973, como reação 
ao golpe  militar que derrubou o 
governo socialista de Salvador Allen- 

e no Chile, Berlinguer publicou pela 
primeira vez na revista do partido, 
"Rinascità", a célebre fórmula de 
um "compromisso histórico" com a 
Democraci" Cristã. Em 1977, a partir 
do impulso dado pelo PCI, as três 
centrais sindicais italianas, CGIL 
(majoritariamente comunista), UEL 
(socialista) e CISL (democrata-cris- 
tá) formaram a Federação Unitária 
dos Sindicatos (dissolvida em feve- 
reiro de 1984) que, em nome do 
"compromisso histórico" aprovou 
um "plano de austeridade econômi- 
ca" proposto pelo governo. 

Em 1980, Berlinguer começou a 
colocar a questão do abandono do 
"compromisso" com a Democracia 
Cristã, por achar que era possível a 
vitória eleitoral a partir de uma 
aliança com os partidos de esquerda. 
Em 1981, o falecido secretário-geral 
declarou "exaurida a força propulso- 
ra da .revolução russa de outubro de 
1917". Dois anos depois, o congresso 
do PCI realizado em Bolonha for- 
malizou a ruptura com Moscou. 

Com a morte de Berlinguer, as 
tendências e discussões internas ao 
partido, uma constante em sua histó- 
ria, ganharam cada vez maior força, 
até alcançarem, hoje, a dimensão de 
uma crise. 
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Reagan muda estratégia e 
deixa o mundo em alerta 

WUUam Waack 

Um novo tipo de guerra começou. 
Desde terça-feira passada — o dia em 
que aviões americanos bombardearam 
Trdpoli e Benzazi — os tempos sâo 
outros Ronald Reagan efetuou uma vira- 
ij3 estratégica de conseqüências ainda 
difíceis de prever. 

■ Foi criado o precedente. De ago- 
' ■ i m diante podemos utilizá-lo quando 
necessário — declarou o presidente ame- 
ricano. 

Por trás da decisão de bombardear a 
L^bia os comentaristas viram no presiden- 
te uma curiosa mistura de voluntarísmo 
rfuoaj (que lhe valeu o apelido de Ram- 
bò), o afiado instinto para detectar o que 
sçnic a opinião pública americana e, 
principalmente, uma doutrina amadure- 
áài ao longo de três anos. Seu nome: 
legitima defesa preventiva. 

A iddia básica é a de que ações 
p«liciais ou militares puramente defensi- 
VíS não dão resultado quando terroristas 
sio patrocinados por governos estrangei- 
rei Isso os americanos passaram a cha- 
mar de terrorismo tnternacionaJ e dedica- 
ram ao seu combate uma atenção sem 
pHfccdentes: pelo menos desde 1984 Wa- 
shington está convencido de que deveria 
atacar antes de ser atacado. 

— Clara que existem complicados 
problemas morais envolvidos, reconhecia 
o secretário de Estado George Shultz. — 
M»s também não deve haver nenhuma 
olvida sobre o nosso direito moral de 
legitima defesa. 

A nova fase que Reagan inaugurou 
no combate ao terrorismo pode arrasar 
prVKipiOi clássicos do Direito Internacio- 
nal Os juristas já discutem avidamente o 

que aconteceria se os países ocidentais 
resolvessem desfechar represálias contra 
Estados que, a seu ver, apoiam terroris- 
tas: um ato de autodefesa para uns pode 
ser simplesmente um ato de guerra para 
outros. 

Confrontados com a nova doutrina, 
os aliados europeus dos Estados Unidos 
reagiram na semana passada com espanto 
e irritação. Eles se queixaram amarga- 
mente da maneira como foram tratados 
pelo governo americano (que mantinha 
consultas enquanto a ordem de atacar já 
havia sido dada)..Contudo, quando sa(- 
fam de uma reunião de emergência em 
Paris, na quinta-feira, mesmo os mais 
reticentes entre os 12 ministros das Rela- 
ções Exteriores da CEE faziam declara- 
ções muito próximas às palavras do Lor- 
de Carrington, Secretário Geral da 
OTAN: "Nào podemos nos dar o luxo de 
não fazer nada", disse ele. 

A França, por exemplo, negou-se a 
permitir que os F-lll amencanos sobre- 
voassem seu território a caminho da Lfbia 
por motivos nacionalistas, e menos por 
discordar da decisão americana. "A recu- 
sa francesa reflete nossa tradição gauilis- 
ta, de não participar de coisas das quais 
não tivemos oportunidade de decidir so- 
zinhos", disse um porta-voz do premier 
Jacques Chirac. O semanário Economlst, 
que costuma representar sólidas tradições 
liberais, foi sexta-feira às bancas com um 
editorial pedindo a invasão da Lfbia e a 
derrubada de Kadhaft, se não desse certo 
a minagem de seus portos. 

Muita gente acha que o horror causa- 
do por atentados terroristas como os 
massacres praticados nos aeroportos de 
Viena e Roma, no, ano passado, está 
preparando a opinião pública de países 

industrializados ocidentais para a noçáo 
de que o terrorismo importado de outros 
países tem de ser combalido também por 
meios militares. Varia bastante de pais 
para país a disposição em aceitar esse 
princípio agora praticado pelos america- 
nos, mas Iodos acham que um conjunto 
de rígidas sanções políticas, diplomáticas 
e econômicas tem de ser adotado. 

"A grande dificuldade nessas medi- 
das", observa Pierre Lellouche, diretor 
do Instituto Francês de Relações Interna- 
cionais, "é que se toma impossível deci- 
frar (no caso da política americana) qual- 
quer estratégia ou objetivos coerentes na 
série de atos espetaculares que o presi- 
dente realizou até agora". 

Na Europa, que se considera direta- 
mente envolvida na guerra declarada por 
Reagan,,há forte recusa em aceitar ape- 
nas operações-militares, como o bombar- 
deio de Tripoli — que sáo curtas e de 
eficácia discutível. Mesmo para os ameri- 
canos, argumentam setores da imprensa e 
especialistas na Europa, seria difícil ima- 
ginar um engajamento militar prolonga- 
do, para não falar nas catastróficas conse- 
qüências que o emprego da nova doutrina 
poderia' significar em países como Síria, 
Irã ou Nicarágua (que Reagan freqüente- 
mente coloca no mesmo contexto que a 
Líbia). 

A'virada efetuada por Reagan na luta 
contra terroristas que elegeram america- 
nos comrt seu principal alvo deixou todo 
mundo em suspense. A violência agora 
praticada por um Estado contra outro 
ofusca qualquer reflexão sobre as raízes 
do terrorismo internacional — a nova 
situação rem tudo para escapar ao con- 
trole 

Líbia: pequena, belicosa, contraditória 
A Líbia vive sob um regime rcvolu- 

cionáno baseado no Livro Verde 
— manual redigido pelo coronel Muam- 
mar Kadhafi, uma mistura de marxismo 
com íslamismo — e construiu um poderio 
bélico desproporcional para uma popula- 
ção de 4 milhões de habitantes. Desde o 
golpe militar de setembro dç 1969, pas- 
sou a se chamar República Áiabe Socia- 
lisia da Líbia. 

Kadhafi assegura que seu pafs está 
mais forte — "1Ó0 vezes mais forte" — 
do que antes e que sua revolução con- 
quistou ampla aceitação na Líbia, 

É verdade que boje a Líbia é bastan- 
te diferente do pais cujo controle Kadhafi 
assumiu nas primeiras horas de 1° de 
setembro de 1969. À frente de um grupo 
de 60oficiais, ele tomou os palácios reais, 
prédios governamentais, instalações mili- 
tares e meios de comunicação de Tripoli e 
Bangaa — as ciâades mais importantes 
— num golpe incruento contra o rei Idris 
Scnoussi. 

No poder, Kadhafi decidiu transfor- 
mar uma sociedade tradicionalmente tri- 

bal em uma "democracia popular pro- 
gressista", formada por "massas arma- 
das", capazes de se policiar a si mesmas e 
de defender seu país. A instrução é 
compulsória entre os seis c os 14 anos. O 
curso de segundo grau, com duração de 
três anos, ê opcional. Quando chegara 
aos 15 anos, todos os líbios, rapazes e 
moças, devem resolver se continuarão a 
estudar. Se escolherem cursar o segundo 
grau. gratuito, serão obrigados a dedicar 
pelo menos duas das 36 horas de estudos 
por semana ao treinamento militar Úm 
dos três meses das férias de verão tem 
que ser passado cm acampamentos mili- 
tares. No fim do curso, nova opção: 
faculdade ou Exército. 

Era 1985. a Líbia destinou aos arma- 
mentos 1 bilhão 150 milhões de dólares, o 
equivalente a 23,6% do orçamento nacio- 
nal. Sua Força Aérea é considerada a 
mais poderosa e moderna de todo o 
mundo árabe: 535 aviões e 42 helicópte- 
ros de combate (75% são de fabricação 
soviética, 25% franceses). O Exército 
conta com 30 batalhões de infantaria 
mecanizada, 12 batalhões de artilharia 

com 1 mil- canhões; dois batalhões de 
mísseis (terra-terra); dois grupos de for- 
ças especiais; 20 batalhões blindados com 
2 mil 900 tanques de combate c 2 mil 500 
veículos blindados leves. Além disso, a 
ménira-dos-olbos de Kadhafi — uma de- 
fesa antiaérea com poderosos mísseis so- 
viéticos Sam-5, cora quase 300 quilôme- 
tros de alcance. 

Mas não foi apenas a União Soviética 
a principal fornecedora dos arsenais lí- 
bios. A França, Itália, Iugoslávia e Brasil 
lém na Lfbia um importante cliente 
Depois do Iraque, a Líbia 6 o maior 
comprador dos armamentos produzidos 
no Brasil. Nos últimos meses. Kadhafi 
vem namorando os aviões Tucano e Ban- 
(kiraote, da Embraer. Caso os contratos 
de venda sejam fechados. Tripoli suplan- 
tará Bagdá como o melhor cliente do 
Brasil. Sempre com a vantagem de com- 
prador nco, que paga suas contas â vista. 

Um dos maiores produtores de petró- 
. leo entre os países árabes, a Líbia depen- 

de desse combustível para a obtenção de 
90% de sua receita externa. Os clientes 
do Ocidente ficam com 80% dessas ex- 
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portaçõcs. A deosáo dos Estados Uni- 
dos, env março de 1982, de proibir at 
unpQnaçtes do óleo cru Ubio causou 
problemas para os cofres de.KadhaTi, 
porque 1/3 do petróleo que vendia desti- 
nava-se ao mercado americaoo. . 

Como o país depende do petróleo 
para cerca de 99% de seus projetos de 
desenvolvimento e a redução nas vendas 
forçou a adoçio de medidas de austerida- 
de, os líbios foram obrigados a aceitar um 
estilo de vida diferente do que usufruíram 
nos anos 70. 

Apesar das dificuldades, o povo está 
do lado de Kadhafi Isso é reconhecido 
mesmo pelos opositores do dirigente, 
como o cx-premier Tashid Kikhia, atual- 
mente vivendo exilado no Egito. Eles 

acreditam que apenas uma conspiração 
palaciana poderá destituir Kadhafi. nun- 
ca um movimento popular. Já houve 
conspirações militares, como em abril e 
agosto de 1985, mas as rebeliões foram 
sufocadas e seus dirigentes executados. 

O apoio popular é fnilo de uma 
revolução que conseguiu dar a cada fami- 
tia líbia uma casa com televisão, geladeira 
e máquina de lavar. Ninguém paga alu- 
guel, já que as casas pertencem ao EsiV 
do., A renda per capita é a mais alta de 
todo o continente africano: 4 mil dólares1 

por ano. A todos é garantido o pagamen-' 
to de um salário mínimo de 150 dinaresr 
equivalente a quase 600 dólares. A assisj 

linda médica é gratuita. A populaçJd 
também se beneficiou com a reforma 

agrária e os projetos de irrigação, cons- 
trução de casas, portos, rodovias, indús- 
trias e hospitais. 

O país transformou-se. assumindo 
um perfil tão contradiiório quanio o do; 
seu dirigente. Ao mesmo lempo qu* 
reconhece o papel da mulher em todos a^ 
níveis sociais, políticos e econômicos —-, 
o que é um fato revolucionário cm se 
tratando de um Estado islâmico, a Líbia c 
também acusada de dar abrigo ao terr;»- 
rismo internacional. Ao mesmo tcm[V 
que diz apoiar os movimentos de liberj- 
ção internacionais, o regime líbio funcio- 
na a partir dos "comitês revoluciona- 
rios", instituídos por Kadhafi e üW: 
aluam como os "guardiães da revolução" 
com indisíarçável repressão política 

Os objetivos da "Doutrina Reagan 99 
0 ESTADO 
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HUGO ESTENSSORO     ~ 
1SPBCIAL PARA O HTAPO 

NOVA VORK — O ataque à Lí- 
bia e a firme intenção de ajudar ati- 
vamente uma rebeli&o armada na Ni- 
carágua colocaram em evidência, ao 
longo da semana, os alcances práti- 
cos da chamada "Doutrina Reagan" 
no terreno das relações internacio- 
nais. Apesar da sua atual notorieda- 
de, porém, a "doutrina" ainda n&o 
tem perfil público e oficial definido e 
seus métodos e objetivos s&o descri- 
tos de diferente maneira dependen- 
do de quem faça a descrição. 6ã os 
últimos eventos parecem casar, com 
apenas um mínimo de coerência, 
com pronunciamentos públicos da 
fidmlnistraç&o Reagan e documen- 
tos acessíveis ft imprensa. 

Dois discursos do presidente 
Reagan sâo citados como as procla- 
mações oficiais da "doutrina", muito 
embora Reagan não use a expressão 
para definir sua política externa. O 
texto básico, para alguns, seria o 
"Discurso do Xstado da União" 
(mensagem ao Ccngresao) de feverei- 
ro de 1985. NeiM discurso, Reagan 
afirma que é uma "missão" dos Esta- 
dos Unidos "defender a liberdade e a 
democracia" em "todos os lugares", 
o que Implicaria "desafiar agressões 
patrocinadas pela União Soviética". 
Posteriormente, em seu discurso de 
14 de março deste ano, Reagan am- 
pliaria a finalidade da nova política 
externa, dizendo que as ditaduras de 
direita — até então consideradas co- 
mo positivas para a segurança nacio- 
nal americana — seriam opostas com 
o mesmo rigor que as de esquerda ou 
comunistas. Os pronunciamentos de 
Reagan, contudo, oferecem parâme- 
tros excessivamente vagos e ambí- 
guos. 

Jã nos discursos do secretario de 
Estado Oeorge Bhultz é possível en- 
contrar elementos concretos, nitida- 
mente perfilados. De fato, Sbultz 
aparece como o principal responsá- 
vel tanto pela estruturação teórica 
quanto pela aplicação prática da 
"doutrina". Trôs discursos de Shultz 
são citados como documentos escla- 
recedores da questão; o pronunciado 
em abril de 1084 ante a comissão tri- 
lateral em Washington, o de outubro 
de 1884 na sinagoga da Park Avenue, 
em Nova York, e o de fevereiro de 
1985 no Commpnwelth Club de San 
Francisco, Shultz (depois ecoado pe- 
lo diretor da CIA, William Casey) diz 
ter descoberto uma nova tendência 
na cena internacional, uma "revolu- 

ção democrática", que consiste em 
levantamentos armados contra "ti- 
ranias comunistas". Nesse contexto, 
os Estados Unidos teriam a "respon- 
sabilidade moral" de ajudar as "for- 
ças da liberdade" com algo mais do 
que "simples declarações" de solida- 
riedade. A "revolução democrática" 
de Sbultz e C&sey estaria tendo lugar 

países como Aíeganietão, Cam- 
ii. Angola e Nicarágua. 

LINHAS BÁSICAS 
O que se pode concluir dos pro- 

nunciamentos de Reagan e Shultz, 
para tentar estabelecer as feições bá- 
sicas da "Doutrina Reagan", são 
duas coisas. A primeira, enunciada 
sobretudo por Reagan, em termos 
gerais, e por seu assessor Patrick Bu- 
chanan, de maneira mais especifica, 
afirma que o fato de um país virar 
comunista "não é um fato irreversí- 
vel" e que os Estados Unidos se re- 
servam o direito de apoiar ativamen- 
te rebeldes que se oponham a esses 
regimes. O fato de que as revoluções 
comunistas não tenham substituído 
governos democráticos — mas, pelo 
contrário, administrações coloniais 
ou ditaduras militares — não é toma- 
do em conta. Em segundo lugar, 
Shultz tem elevado o terrorismo ao 
nível de uma questão-chave da polí- 
tica internacional. Para Shultz, o ter-. 
rorismo é um tipo de violência políti- 
ca dirigida contra as democracias, 
"contra nossos valores mais básicos 
e nossos interesses estratégicos fun- 
damentais". Daí que os Estados Uni- 
dos devam atacar frontalmente "o 
conflito de baixa Intensidade de que 
o terrorismo é parte". 

A expressão "conflito de baixa 
intensidade" é chave para entender, 
ou pelo menos tentar delimitar, o al- 
cance da "Doutrina Reagan", pois, 
na realidade, os pronunciamentos de 
Reagan e Shultz parecem ser apenas 
a ponta visível e para consumo públi- 
co de um iceberg doutrinai multo 
mais amplo e abrangente. De fato, 
talvez o verdadeiro nome da "Doutri- 
na Reagan" seja a "doutrina dos con- 
flitos de baixa intensidade". 

IMPORTÂNCIA DA DOUTRINA 
A importância desta doutrina es- 

tá documentada de maneira muito 
menos visível, mas em compensação 
multo mais clara. Inclusive pelo fato 
de ser considerada a estrutura teóri- 
ca atualmente hegemônica. Falando 
ante o Contrretíso. o apnr#»t.Arin rtn De- 
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fesa, Gaspar Welnbesger, jâ disse que 
"conflitos de baixa intensidade serão 
provavelmente a ameaça mais Imi- 
nente ã segurança do mundo livre 
pelo resto do século". Para o general 
Wallaoe Nuttlng, a questão é "o pro- 
blema estratégico central para os Es- 
tados Unidos". Enquanto isso, a re- 
vista do comando do Exército, MILI- 
TARY REVIEW a descreve como o 
"desafio mais importante" do país. 
Neste contexto é possível afirmar 
que a teoria dos conflitos de baixa 
intensidade é a teoria estratégica 
americana mais importante que sur- 
giu após a doutrina do Centainment 
— do pós-guerra — e da doutrina da 
contra-insurgêncla, da época do 
Vietnã. 

Os antecedentes históricos são 
fartos e antigos, a partir da doutrina 
Monroe (que ampliou o âmbito da 
segurança nacional americana a to- 
do o hemisfério). Até o paradoxal 
não-lntervenclonismo anticomunis- 
ta de Woodrow Wilson (que mandou 
tropas americanas a Yladlvostk para 

■ combater a revolução soviética). 
Mas, basicamente, a nova doutrina é 
considerada uma resposta america- 
na ã "Doutrina Brezhnev" de 1968, 
cujo cerne é o conceito de que um 
país da esfera comunista não pode 
"escolher a liberdade" (cujo corolá- 
rio é a teoria de Jeane Kirkpatrick de 
que os governos autoritários são me- 
lhores do que os revolucionários, 
pois são "reversíveis").Após a derro- 
ta do Vietnã e do triunfo dos naclo- 
nalismos de esquerda e marxistas no 
chamado Terceiro Mundo, somados 
ã força da imobilidade que o "equilí- 
brio do terror" estabelece entre es 
superpotências, a doutrina dos con- 
flitos de baixa intensidade (CBI) ti- 
nha o caminho aberto. 

TERRORISMO 
O termo em si, "conflito de baixa 

intensidade", é de origem militar e 
pertence a uma escala que vai do 
terrorismo (num estágio anterior ao 
C.B.I.) até a guerra nuclear, passando 
pelos choques armados convencio- 
nais. O nome, pojj|m, pode ser enga- 
noso: segundo a teoria, o conflito ar- 
mado no Vietnã pertence .à categoria iO 
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de "baixa Intensidade". E fácil ima- 
ginar a proporção das categorias su- 
periores, nas quais estariam cíassiff- 
cados, por exemplo, o bombardeio def 
demolição no Vietnã do Norte e a 
invasão do Camboja, que são classe 
ficados como simples conflitos de in- 
tensidade "média", o que explica * 
preocupação de vários setores ameri- 
canos — Incluindo o congresso — eât 
relação às eventuais conseqüência^ 
da doutrina. Afinal, Intervenções 
americanas que estão alterando pro- 
fundamente, a cena internacional —, 

"como o bombardeio da Líbia ou « 
desestabillzação armada na Nicará1- 
gua — pertencem, teoricamente, ape- 
nas a categorias internas dos conflt-' 
tos de baixa intensidade. Antigo? 
conceitos de objetivos globais como 
o de "contra-insurgêncla", que levou 
inexoravelmente a uma guerra áp 
proporções regionais no sudeste da 
Ásia, são hoje simples subdivisões^ 
em nível superior estão ainda o cori- , 
ceito de "defesa ativa" (contra o tef-» 
rorlsmo) e da "pró-insurgência" (MV 
xarágua. Angola, Afeganistão, Caní' 

"boja). .,, 
Numa palavra, o ativismo arma-J 

do dos Estados Unidos que está sa^ 
cudindo o mundo é tão só o fragmert-' 
to visível — sob a alcunha de Dou- 
trina Reagan" — de um esquema 
eeopolítico muito maior e abrangen- 
te Muitos analistas acreditam qufe 
seu ponto iftais alto seja a tentativa 
de superioridade nuclear americana 
frente à União Soviética, que seria 
atingida graças ao porgrama da 
"Guerra nas Estrelas". 

O  ESTADO  DE   S.PAULO 
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uma força militar ineficiente 
Por Marjorie Miller 

Do Los Angeles Timas 

MANÁOUA — Cinco anos depois 
de terem iniciado sua guerra contra o 
governo sandinista, os rebeldes nica- 
ragüenses apoiados pelos Estados 
Unidos continuam sendo uma força 
rudimentar e ineficiente, incapaz de 
representar uma verdadeira ameaça 
militar para os seus adversários bem 
treinados e bem equipados. 

Diplomatas e analistas militares 
aqui em Manágua dizem que os san- 
dinlstas, por outro lado, se tomaram 
uma força experiente e profissional 
Eles descrevem os rebeldes, os assim 
chamados "contras", como sendo 
"quase um exército derrotado" e le- 
vantam questões quanto à dose de 
pressão que os rebeldes poderiam 
exercer sobre os sandlnistas, mesmo 
com os cem milhões de dólares de 
ajuda militar e humanitária que a 
administração Reagan lhes quer for- 
necer. 

"A única coisa da qual se pode 
ter certeza é que isto irá mantê-los 
como força de combate por mais um 
ano", disse um dlolomata que pediu 

para não ser identificado. "Não se 
pode prever como eles usarão este 
dinheiro." 

A confiança dos sandlnistas ten- 
de a reforçar esta opinião. 

Em abril do ano passado, quan- 
do o Congresso estava examinando 
um pedido de 14 milhões de dólares 
de ajuda para os "contras", os sandl- 
nistas e os que os apoiam estavam 
num estado de quase pânico. O pedi- 
do foi recusado, mas o Congresso de- 
pois mudou de opinião e aprovou 27 
milhões de dólares de ajuda após o 
presidente Daniel Ortega ter viajado 
para a União Soviética. 

Desta vez, os sandlnistas pare- 
cem não ter ficado abalados. O esta- 
do de espírito do público é objetivo e 
Ortèga, aparentemente despreocu- 
pado com a sua experiência do ano 
passado, vai a Cuba. 

"Antes, com 14 milhões, nós 
achávamos que eles iriam matar- 
nos", disse um dos que apoiam os 
sandlnistas. "Agora, temos certeza 
de que eles receberão o dinheiro, mas 
temos mais certeza ainda de que, 
mesmo com o dinheiro, nós iremos 
derrotar os 'contras'." 

DIFICULDADES DO GOVERNO 
Não resta a menor dúvida de que 

a guerra está causando problemas 
para os sandlnistas, que precisam 
dedicar cerca de 50% do seu orça- 
mento para o setor militar e conti- 
nuar com uma Impopular campanha 
de alistamento militar obrigatório. 
Segundo dados do governo, eles per- 
deram 1.143 soldados e 281 civis no 
ano passado em lutas com os "con- 
tras". 

Os militares estão tendo priori- 
dade nos escassos recursos, o que 
causa falta de determinados itens e 
descontentamento entre os civis, 
além de limitar a capacidade do go- 
verno de dar continuidade a outros 
programas e serviços. 

Mas nenhum dos observadores 
acha que os problemas estão sendo 
traduzidos num apoio Interno para 
os rebeldes, ou que estes problemas 
poderão forçar os sandlnistas a se 
sentarem numa mesa de negocia- 
ções. Alguns dizem que se preocu- 
pam principalmente com a possibili- 
dade de que uma guerra prolongada 
poderá tomar-se o elemento catalisa- 
dor para maiores restrições à liberda- 
de polltia na Nicarágua. 

Funcionários da administração, 
Reagan, que financiou os "contras" 
secretamente através-da CIA de 1981    , 
a 1984, costumavam afirmar que sua f) 
política tinha como finalidade impe- W 
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política internacional 
dlr que os sandinlatas ajudassem os 
guerrlheiros esquerdistas em El Sal- 
vador. Agora eles dizem que sua me- 
ta é pressionar os sandinistas a en- 
trarem em negociações com os^con' 
trás" e a reformularem o seu sistema 
político. 

Em conversas particulares, os 
"contras" deixam claro que a inten- 
ção deles é derrubar e substituir os 
sandinistas. 

A administração Reagan avalia 
a potência da força rebelde como 
sendo de 22 mil nicaragüenses, seis 
mil dos quais se encontram na Nica- 
rágua e o restante aguardando supri- 
mentos em Honduras e Costa Rica. 
Observadores ocidentais na capital 
nicaragüense dizem que o total deles 
é cerca de 15 mil, e que no máximo 
três mil deles estariam na Nicarágua. 

Os números náo podem ser con- 
firmados, uma vez que o acesso às 
bases dos "contras" é restringido pe- 
los próprios "contras" e pelos milita- 
res hondurenhos. No entanto, inde- 
pendentemente de sua quantidade, 
es "contras" náo tiveram um bom 
desempenho. Eles não conseguiram 
controlar nenhuma parte estratégica 
da Nicarágua, não conseguiram ob- 
ter nenhuma grande vitória militar e 
não conseguiram criar uma frente in- 
terna com operações urbanas. 

Observadores diplomáticos e mi- 
litares atribuem isto a uma combina- 
ção da incompetência dos "contras" 
e da superioridade dos sandinistas. 

ATAQUE A FAZENDAS 
Quando a safra de café de 

1984/85 estava sendo colhida — o ca- 
fé é o principal produto de exporta- 
ção da Nicarágua — os "contras" ata- 
caram 59 fazendas e locais de proces- 
samento, causando um prejuízo de 
69 milhões de dólares em equipa- 
mentos e em café que não chegou a 
ser colhido. Nesta temporada, os san- 
dinistas concentraram tropas nas 
províncias produtoras de café no 
Norte do país, Matagalpa e Jinotega, 
e os "contras" não atacaram. 

"Mllitarmente, eles têm sido In- 
competentes e Ineficientes", disse 
um diplomata, "E eles parecem não 
saber o que fazer numa guerra de 
guerrilha." 

Ele indicou uma operação na 
província de Estell, no Noroeste do 
país em agosto do ano passado, na 
qual os guerrilheiros dinamitaram 
quatro pontos e interromperam o 
tráfego durante algum tempo, mas 
acabaram partindo com as quatro 
pontes ainda de pé. 

Os "contras" dizem que a intro- 
dução de helicópteros por parte dos 
sandinistas no ano passado foi um 
fator importante na guerra. Em agos- 
to, os rebeldes atacaram ao amanhe- 
cer a cidade de La Trlnldad, na Ro- 
dovia Panamericana na província de 
Estell. Eles ocuparam a cidade du- 
rante um curto período, mas, quando 
recuaram, os sandinistas os sur- 
preenderam com tropas transporta- 
das por via aérea e com os helicópte- 
ros Ml-24, de fabricação soviética. 
Cerca de 150 "contras" teriam sido 
mortos. 

ESPERANÇA DOS REBELDES 
Punclonários norte-americanos e 

líderes dos "contras" dizem que a 
culpa pela falta de sucesso dos rebel- 
des é devida a problemas de trans- 
portes, falta de suprimentos e neces- 
sidade de treinamento; eles esperam 
que tudo Isto possa ser resolvido com 
os 100 milhões de dólares da ajuda 
norte-americana. 

Observadores descrevem que os 
"contras" necessitam do que eqüiva- 
le a uma reforma completa para po- 
der transformar-se num exército ca- 
paz de pressionar os sandinistas. 

Além de necessitarem de .armas 
antiaéreas, de artilharia e munição, 
os "contras" ainda precisam de trei- 
namento militar básico, bem como 
de treinamento com armas. Eles já 
possuíam os mísseis SAM-7 terra-ar 
multo tempo antes de derrubarem o 
helicóptero sandlnlsta em dezembro, 
mas eram Incapazes de usá-los, pois 
não sabiam como limpá-los. 

"Eles têm comandantes de for- 
ças tarefas que não sabem sequer ler 
um mapa", disse um diplomata. 
"Eles são Incapazes de mover suas 
forças do ponto A para o ponto B 
porque não sabem ler os mapas." 

TREINAMENTO MILITAR 
Alguns analistas militares acre- 

ditam que com um treinamento ade- 
quado e com um sentido de direção, 
os "contras" poderiam atacar alvos 
econômicos estratégicos e poderiam 
iníllnglr mais baixas às tropas sandi- 
nistas, Eles dizem que o Exército 
sandlnlsta é vulnerável a embosca- 
das porque os seus comboios viajam 
multo juntos e porque as tropas 
montam seus acampamentos de ma- 
neira amontoada "como um bando 
de escoteiros". 

No entanto, outros observadores 
afirmam que os problemas dos "con- 
tras" são bem mais profundos do que 
questões de treinamento, transporte 
e abastecimento. Eles indicam as der 
savenças entre a principal liderança 
dos grupos rebeldes — a maior, a 
Força Democrática da Nicarágua 
(FDN), apoiada por Washington e li- 
derada por Adolfo Calero, a Oposi- 
ção Unida Nicaragüense, o grupo 
"guarda-chuva" ao qual Calero per- 
tence juntamente com o banqueiro 
Arturo Cruz e Alfonso Robelo, e a 
menor Aliança Democrátlcva Revo- 
lucionária, liderada pelo guerrilheiro 
Éden Pastora na Costa Rica. 

Até.mesmo funcionários norte- 
americanos em Washington admi- 
tem em particular que uma liderança 
competente é uma preocupação. 
Eles se queixam de que o comandan- 

te militar da FDN, o coronel Enrique 
Bermudez, passa mais tempo em 
Miaml e emTegucigalpa, a capital de 
Honduras, do que em campo. 

Outro problema, dizem os analis- 
tas, é que os "contras" não desenvol- 
veram uma base social dentro do 
país. Eles não dispõem de pessoas 
que os ajudem coõf comunicações e 
suprimentos, nein possuem casas se- 
guras Que seriam necessárias para a 
realização de operações urbanas. 

APOIO DA OPOSIÇÃO 
Os "contras" recebem apoio táci- 

to do cardeal Miguel Obando y Bra- 
vo e dos grupos empresariais e políti- 
cos conservadores de oposição no 
país, mas eles não conseguiram 
transformar Isto numa base de mas- 
sa A guerra e o estado de emergên- 
cia decretado pelo governo impedi- 
ram que estes grupos reconheçam 
sua aparente simpatia. \ 

Durante multo tempo os "con- 
tras" nâo tinham plataforma polítl- 
ca, se bem que uma tenha sido elabo- 
rada no ano passado, e neste meio 
tempo, os sandinistas, com bastante 
sucesso, rotularam todos eles de "so- 
mozistas" - seguidores do falecido dl\ 
tador Anastácio Somoza Vários dos 
líderes dos "contras", Incluindo Ber- 
mudez, eram oficiais da Guarda Na- 
cional de Somoza. 

"Um dos principais fracassos da 
FDN foi o fato de ninguém saber o 
ãue eles defendem politicamente," 

Isse um diplomata. "Com multo 
atraso, eles resolveram fazer alguma 
coisa neste sentido, mas o impacto 
causado aqui foi igual a zero." 

Alguns observadores acreditam 
que com alguns sucessos no campo 
de batalha, os "contras" poderiam 
desenvolver um impulso e atrair 
quem os apoiasse. Mas outros dizem 
que a política norte-americana a fa- 
vor dos "contras" acaba desencora- 
jando qualquer oposição interna. 

"A política dos Estados Unidos 
em relação aos 'contras' está impe- 
dindo a formação de uma frente in- 
terna, fomentando uma frente exter- 
na ou atraindo as pessoas para fora 
do pais", "disse um diplomata. "En- 
quanro os 'contras' estiverem organi- 
zados e sendo financiados, é mais fá- 
cil Ir para a Costa Rica e para Hon- 
duras do que ficar aquL" 
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