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trabalhadores greves 

Trombada no pacote 
ISTO E 7/5/86 

Ferroviários cariocas avançam o sinal 

Amargando uma abstinência de grevqs 
que durava 23 anos, os ferroviários dá 
Central do Brasü no Rio de Janeiro fo- 
ram buscar no passado várias lições para 
compensar a falta de experiência re- 
cente. Na última quarta-feira, quando pi- 
quetes móveis circularam de estação cm 
estação selando as catracas por onde 
passam diariamente 1,2 milhão de passa- 
geiros, salgando a vida de outros traba- 
lhadores às vésperas do Dia do Traba- 
lho, alguns ensinamentos e fantasmas do 
pré-1964 se materializaram nas gares 
desertas da Rede Ferroviária Federal. 
Os comandos grevistas mergulharam na 
clandestinidade porque os veteranos 
lembraram da rigorosa repressão desfe- 
chada pelo Exercito na última greve do 
ramo, em 1963, que teve como efeito 
posterior os maus momentos do regime 
militar de 1964. A população também foi 
avisada da paralisação, para que não 
despencasse sobre o movimento a ira 
dos usuários. Também dos velhos hábi- 
tos do Pacto de Unidade Sindical (PUÀ) 
resgatou-se a valiosa diretiva de que a 
greve no setor público é uma aventura 
relativamente barata, pois o Estado bra- 
sileiro em época de plenitude democrá- 
tica raramente cobra de seus grevistas os 
dias parados e muito menos demite por 
falta ao trabalho. Médicos paulistas no 
ano passado e professores cariocas há 
poucas semanas saíram de longas parali- 
sações com faltas abonadas. 

Nem tudo saiu como previsto. O Exér- 
cito não saiu à caça dos comandos gre- 
vistas e limitou sua participação à apara- 
tosa exibição de armas de alto calibre 
nas regiões onde trechos ferroviários 
cortam áreas de quartéis. Quanto à po- 
pulação, em nada refrescou o aviso pré- 
vio: pelo menos 600 mil trabalhadores 
deixaram de comparecer a seus empre- 
gos, e os que conseguiram a proeza de 
bater o ponto vindos das profundezas 
dos subúrbios cariocas tiveram de de- 
sembolsar preciosos cruzados adicionais 
para usar os setecentos ônibus que subs- 
tituíam as composições paradas. Poucos 
trabalhadores não-ferroviários acharam 
graça no sacrifício destinado a dar a uma 
categoria isolada um privilégio - espe- 
cialmente porque essa vitória pode viti- 
mar o popular pacote econômico que re- 
sultou no congelamento dos preços e no 
fim da inflação galopante de antes de 
março. 

Nesse impasse inevitável, o governa- 
dor Leonel Brizola, o crítico mais ferino 
da reforma econômica, foi o primeiro'a 
se esquivar, chamando para o Rio o mi- 
nistro do Trabalho, Almir Pazzianotto. 
"A greve é deplorável", disparou Bri- 
zola, abstendo-se prudentemente de ca- 
pitalizar uma possível vitória grevista que 
tem como alvo central o pacote econô- 
mico. De fato, um aumento do piso da 
categoria para quatro salários mínimos 

representaria um aumento real de 45% c, 
somado aos 15% de produtividade rei- 
vindicados,  provocaria um formidável 
rombo nos planos de congelamento de 
salários. Menos precipitado, o ministro 
Pazzianotto preferiu deixar o movimento 
correr livremente, na esperança de que o 
combustível da mobilização sindical se 
esgote nesta segunda-feira, quando o dis- 
sídio da categoria vai a julgamento no 
Superior Tribunal do Trabalho. No mais 
provável desfecho, segundo promete o 
presidente da Rede Ferroviária Federal, 
Osíres Stenghel  Guimarães,  os ferro- 
viários vão sair com escoriações no orça- 
mento   doméstico.   "Somente   vai   ter 
abono dos dias parados quem tiver ates- 
tado médico", promete o inflexível Gui- 
marães. "Não podemos dar o que não te- 
mos", sentenciou finalmente no alto da 

escada .«-hierárquica 
o ministro Düson Fu- 
naro, num curto e in- 
cisivo   pronunciamen- 
to que pode ser a se- 
nha para o cerco, por 
parte  dos  fiscais  do 
Samey,  dos  grevistas 
da Central. 

Tudo leva a crer 
que   os   ferroviários 
entraram  no  atalho 
grevista    aproveitan- 
do  o  embalo  pas- 
sado  -  alimentado 
ainda  por  um  em- 
purrão   inercial   da 
remota   greve   de 
1963. Na assembléia 
que decretou a  pa- 
ralisação,   terça-feira 
passada, a mais bri- 
lhante  estrela  do 

palanque sindical foi sintomaticamente 
Demístocles   Baptista,  o   "Batistinha", 
principal líder dos ferroviários na greve 
de 1963 e hoje um considerado advoga- 
do trabalhista no Rio de Janeiro. 

Outro grande empurrão que levou à 
greve foi a- mudança de direção sindical 
em novembro passado. Antes, quem 
pontificava nos assuntos ferroviários era 
Hélio de Souza Regato, presidente da 
Federação Nacional dos Ferroviários há 
doze anos, considerado pelos cariocas 
como um dos maiores pelegos em ação 
no país. Dominando ainda onze dos doze 
sindicatos regionais dos ferroviários. Re- 
gato chegou a um acordo fácil com a 
Rede Fenoviária, deixando os cariocas 
na incômoda situação de serem os úni- 
cos a barganhar ganhos melhores. F-- 
liado à Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), fortemente inspirada pelo Partido 
dos Trabalhadores, o sindicato carioca to- 
mou como questão de honra banir a ima- 
gem conciliadora herdada de Regato. 

Nessa correria rumo à greve, a direção 
da Rede Ferroviária Federal também 
cometeu  imprudência  inexplicável,  pi- 

sando constantemente no acelerador 
quando imaginava estar freando o ânimo 
dos ferroviários. "Fomos desaliados", 
garante o Batistinha. "Nas reuniões na 
Delegacia do Trabalho o presidente da 
Rede disse que quem faz greve hoje é me- 
talúrgico. Isso c o mesmo que chamar a 
gente para a briga", argumenl;1. o velho 
líder sindical. O fato de o sindicato com 
base no Rio ter sido o último na lista de 
negociação da empresa, preterido por 
outros onze menos importantes, também 
acendeu os brios no Rio de Janeiro e foi 
visto como uma formidável trapaça da 
Rede. De falo, ao deixar o sindicato 
mais combativo da categoria para trás, a 
Rede criou o precedente de chegar ao 
acordo com os mais dóceis e inviabilizou 
uma negociação nacional. Essa esper- 
teza, no entanto, não norteou Guima- 
rães, o presidente da RFF no episódio 
que serviu de estopim para a defiapração 
da greve. No mês passado, quando co- 
meça a entrar em ebulição a caldeira sin- 
dical, Guimarães tratou de jogar inais le- 
nha no fogo ao ordenar a demissão de 
quatro líderes ferroviários cariocas. As- 
sessores mais prudentes de Guimarães 
conseguiram à última hora demovc-lo da 
estúpida idéia, recolhendo os ofícios de 
demissão, mas o caso já estava criado. O 
termômetro de revolta subiu mais ainda 
quando ele se recusou a receber uma de- 
legação sindical, às vésperas da abertura 
das negociações - uma humilhação difí- 
cil de engolir para um sindicato que tem 
de zelar por uma combatividacle his- 
tórica que vem de toda a década de 60. 
Guimarães errou também ao imaginar 
que os ferroviários não iam se sensibili- 
zar com as críticas ao pacote econômico, 
esquecendo-se que a categoria, por ter a 
data-base próxima ao dia '1c congela- 
mento, foi uma das que mais direta- 
mente sofreu o impacto psicológico do 
pacote, com correções nominais meno- 
res que as de trabalhadores com datas de 
dissídio mais recuadas. Ao exibir tama- 
nha inabilidade no trato com seus em- 
pregados, o presidente da R^de Ferro- 
viária tornou-se uma espécie de sinaleiro 
trapalhão que desvia trens para estradas 
sem saída. Torna-se, ponanto, com sua 
falta de traquejo, na mais visível cabeça 
a ser decapitada no caso de a greve 
arrastar-se por mais tempo. E essa é a 
disposição do presidente do Sindicato 
dos Ferroviários, Carlos Santana: "A pa- 
lavra de ordem é continuar a greve. A 
'galera' não quer mais saber de papo. 
Queré grana", dizia ele na sexta-feira.A 
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Exército age em Barra Mansa e Volta Redonda 
O 22? Batalhão de Infantaria Mo- 

torizado (BINtz), do Exército, sedia- 
do em Barra Mansa, cuida desde a 
tarde de anteontem da segurança do 
pátio de manobras e dos depósitos de 
combustível nas estações de Barra 
Mansa e Volta Redonda.-garantindo, 
com isso, a circulação dos trens de 
minério procedentes de Minas Ge- 
rais pelo ramal conhecido como SR- 
2. Para não entrar em choque com 
os piquetes em Barra do Pirai, por 
onde normalmente passam os car- 
gueiros de minério destinados à 
Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em Volta Redonda, a Rede 
Ferroviária preparou uma via alter- 
nativa: seu ramal que parte de Mi- 
nas e termina.era Barra Mansa. 
Com isso, a partir desta madrugada," 
quando será descarregado o primei- 
ro cargueiro, a produção da CSN se- 
rá mantida, mesmo que prossiga a 
greve dos ferroviários filiados ao 
Sindicato da Central do Brasil. 

A chegada dos militares, armados' 

e com equipamentos de campanha e 
impedindo o acesso de pessoas es- 
tranhas ás duas estações, surpreen- 
deu os barra-mansenses, porque os 
ferroviários que trabalham na cida- 
de não aderiram à greve. Eles são fi- 
liados ao sindicato de Belo Horizon- 
te, um dos que fizeram acordo em 
separado com a Rede. Em Barra 
Mansa, três soldados yigiavám o de- 
pósito de óleo diesel junto a uma ofi- 
cina de reparos e manutenção das 
locomotivas, e na estação, com 
maior número de militares, eram 
controlados o pátio de manobras — 
que permite a entrada dos trens no 
pátio da CSN — e toda a área da es- 
tação. Só era permitido o acesso de 
funcionários credenciados ou com 
autorização dos oficiais encarrega- 
dos do policiamento. 

Os técnicos da Rede Ferroviária 
disseram que a rota traçada pela 
Rede para que a produção da CSN 
não fosse afetada pode ser classifi- 

cada como um plano de emergência. 
Os trens, que foram carregados era 
Paraopeba, passariam por Belo Ho- 
rizonte, Divinópolis, Engenheiro 
Bhering, Barra Mansa e pequenas 
estações intermediárias. Com todos 
os desvios e a lentidão dos comboios 
devido ao peso, cada cargueiro leva- 
ria pelo menos 20 horas para chegar 
a Barra Mansa. Enquanto aguarda- 
vam informações sobre a liberação' 
do trecho afetado por um acidente, 
ocorrido em Falcão, distrito de Bar- 

( ra Mansa, os funcionários da Rede 
Ferroviária em Barra Mansa prepa- 

,' ravam todas as linhas e retiravam 
-vagões ociosos, para que os carguei- 
ros, já protegidos por soldados do 
Exército, ( seguissem diretamente 
para a área de descarga da CSN. 

— Que o minério vai chegar não 
temos dúvida. Fomos Informados de 
que vários cargueiros deixaram Mi- 
nas ontem (anteontem) e só não che- 
garam porque a viagem é demorada 
mesmo — dizia um ferroviário. 
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Embora as diretorias da Rede Ferroviária Federal e 
daKSórnpanhia Brasileira de Trens Urbanos não tenham 
ateíídido à reivindicação de aumento de produtividade, 
Ctt^i&ífoviários retomaram a zero hora de hoje ao 
trilho com as seguintes vitórias, segundo as lideranças 
ddianfpvimento, que parou os trens durante cinco dias: a 
eiáv^ap- do piso salarial do nível 51 para o nível 53, o 
qutJJfepüresentou 30% de aumento e o compromisso 
poíí^fcrljos ministros dos Transportes e do Trabalho 
pa?â?|Hê*a greve não seja julgada hoje pelo Tribunal 
Su^êfíoí; <k) Trabalho, mas somente em reunião a ser 
m&íiiüçpara o julgamento das cláusulas econômicas do 
acasJOf ique ainda não houve, e sua homologação. 

Entre as principais reivindicações na área social, os 
feisfôijâoos conseguiram também a efetivação de contra- 
tacfiÍtpa;CBTU e da RFFSA e a estabilidade de um ano 
defltJflipYégo. Numa assembléia que reuniu cerca dç 400 
trabalhadores bastante emocionados, junto a gare da 

estação D Pedro II, o presidente dò Sindicato dos 
Ferroviários da Central do Brasil, Carlos Augusto Santa- 
na, foi ovacionado a partir de sua primeira declaração 
aoí grevistas: "Acima de tudo, conseguimos derrubar 
este pacotão econômico do governo", afirmou, prome- 
tendo bfeyemente a reorganização do movimento grevis- 
ta em favor de um plano de reciassificação das empresas 
da RFFSA. 

ELacrescentou: "Conseguimos avançar politicamen- 
te. Essafoi a maior importância do movimento. Agora, 
tudo que é injustiça imposta por engenheiros e coronéis 
terão gup. ser respondidas junto a essa massa de trabalha- 
drifeSV Lutamos não só contra a Rede, como contra o 
Exército, que ocupou nossas estações e oficinas". 

Àjp^s a decisão de suspender a greve, os ferroviá- 
rio§..jaíram em passeata pela gare, cantando o Hino 
Naaqnai. 

Pacote impede o alastramento de greves 
ROBERTO BARALDI 

O pacote econômico do governo 
não alterou apena* as relações entre 
empresas ou entre consumidores e co- 
merciantes. As relações de trabalho 
também foram influenciadas pelo Pla- 
no de Estabilização da Economia. Em- 
bora estejam ocorrendo greves em di- 
versos pontos do País, os movimentos 
são menos intensos e freqüentes do que 
no ano p&csado. 

Há exatamente um ano, os meta- 
lúrgicos do ABC e de várias cidades do 
Interior paulista estavam em plena gre- 
ve, que se estendeu por 54 dias. Este 
ano, mesmo depois de uma sentença 
desfavorável do Tribunal Regional do 
Trabalho em São Paulo, que eliminou 
antigas conquistas sociais e manteve a 
oferta patronal de 3% de aumento real, 
os metalúrgicos não paralisaram o tra- 
balho, a não ser com movimentos Isola- 
dos em pequena e médias empresas. 

As greves pós-pacote foram defla- 

gradas por categorias que sofreram re- 
dução salarial, como sapateiros de 
Franca e vigilantes baneárlos paulistas, 
ou por falta de acordo na data-base, 
como os metalúrgicos de Porto Alegre e 
Canoas. O sevlço público também so- 
freu interrupçdes, nas greves dos pro- 
fessores e ferroviários do Rio de Janei- 
ro; dos servidores públicos de Brasflia e 
metrovlários de 84o Paula 

Ao analisarem este quadro, a Oen- 
trU Única dos Trabalhadores, a Central 
Oeral dos Trabalhadores e o empresa- 
riado apenas concordam em um ponto: 
o pacote econômico alterou o estudo 
psicológico da classe trabalhadora, 
criando a perspectiva de dias melhores. 

"Estas últimas greves são absoluta- 
mente normais, pois decorrem da falta 
de acordo ou rebaixamento salarial A 
maioria da clasae trabalhadora está 
aguardando para ver no que o pacote 
vai dar certo, enquanto o movimento 
sindical procura se refazer da perplexi- 
dade e desorientação decorrentes da re- 

forma econômica'' — diz Luís Antônio 
Medeiros, vice-presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Bfto Paulo e um 
dos lideres da CGT. 

O diretor de Relações Industrial» 
da Volkswagen do Brasil • vloe-tresl- 
dente da Aníavea. Jacy Mendonça, ob- 
serva lima Importante mudança de 
perspectiva para os trabalhadores. "De- 
pois de tantos anos. pela primeira ve« 
os trabalhadores viram sua receita su- 
bir, enquanto as despesas perroaneoe- 
ram estabilizadas. Isto toinsformou ■ 
cabeça dos trabalhadores e não acredi- 
to que lideranças sindicais proponham 
a deflagraçfto de greve geral ou seto- 
riaT — afirma Mendonça. 

A CUT se limita a reconhecer que o 
pacote deixou os trabalhadores espe- 
rançosos, mas e«tlma que o fenômeno 
se]a passageiro. "O governo deu trata- 
mentos desiguais aos preços e salários. . 
com sérios prejufeos para o trabalha- j—J\ 
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dor. As eatesanu que estAo em greve 
compreenderva mala rapidamente o 
ecnüsco salarial e eatio mostrando que 
o pacote nio respondeu í» suas retvln- 
dlc; íôSU" — opina Jalr MeneguelM, pre- 
•Ideate da CUT e do Sindicato dos Me- 
talúrgicos de Sáo Bernardo do Campa 
Para ele, o aumento generalizado do 
coEcumo. Terlficado após a reforma, é 
um rintoma de que o povo descooíla da. 
rünScin do plano do governo. ' 

METALÚROiCOS DO ABC 
As criticas da CUT ao pacote eco- 

BÔarfco nfto t&o compartilhadas pelos 
uetaiOrgicoa do ABC. que. «m caso 
contrário, ]ft teriam deflagrado greve. 
Meneguelll. porém, tem uma expllca- 
ç5o complexa para o silêncio da catego- 
ria, apontada como a vanguarda do mo- 
vimento sindical bnsllelro. "Os meta- 
lúrgicos, graças & sua mobUlzaçfio,nos- 
últimos anos, conquistaram níveisüãlá-'' 
riais superiores. E, portanto, umà-daa; 
categorias que menos sentiu os efeitos" 
do pacote ate o momento. Além disso,! 
ps trabalhadores apenas acabaram de- 
receber o primeiro salário oorrigldoLpe; 
Ia média e acrescido dos 2% de produtl-, 
vldade oferecidos pelos patrõe8v' -riUfri 
tenta Meneguelll. Ele. porém, alert* 
que a campanha salarial dos metalúrgK 
cos deste ano nfto terminou ainda. ?A; 
categoria vai reagir fts perdas salariaisV 
de garantias sociais que lhe foram Im-1 

postas. Nlo estabelecemos date para Jr 
greve, mas a categoria saberá dar a res- 
posta ao momento certo" — garante 
Meneguelll. 

A intenção da COT náo se esgota 
na greve dos metalúrgicos. A perspectt-( 
vm é de paralisaçAo de todo o país;-em 
greve geral proposta pelo prtprto.Me- 
neguelll na manlf estaç&o da CUT peU* 
passagem do centenário do 1* de Mala 
"Nfio estamos definindo datas para-ç 
paraUsaçfto, mas apontando a perspeó-. 
uva de um movimento conjunto pelas 
reivindicações que náo íorani atendi- 
das, como reducáo de iorhada^ estabUi' 
dado noVmprefeo, réposlçáode perdâi 
salariais e rejorma agrária." 

Medeiros, por sua vei, consMeiáV} 
momento inadeauado para uma greytf 
gerei 

(ABC; Ao4ncl« Ecttdek 
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VES   GREVES   GREVES    GR 

TRABALHADORES PARAM ANGRA II 

Os empregados da Norberto Oder- 
brecht pararam a construção da Usi 
na Angra II protestando contra a re 

dução nominal em seu salário de mar 
ço, da ordem de 20%. Reivindicam 

ainda vale-refeição, adicional de 

insalubridade e 100% nas horas tra- 
balhadas em domingos e feriados. 
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IMPEDIDA DEMISSÃO DE 1.200 
Os 3.600 trabalhadores da Zanini 

em Sertãozinho-SP entraram em gre- 

ve dia 9 para impedir que 1200 ope- 
rários fossem demitidos (30% da for 
ça de trabalho). Frente à greve, a 
empresa teve que recuar. 0 Min.Paz- 

zianoto acusou a empresa de "condu- 

ta insensata, injustificável e impa 
triótica". CAZ.MERCANTIL 10/5 
A Zanini está envolvida em fraude 

com emissão de "notas frias" contra 
o Pró-álcool, segundo a Pol.Federal. 

VES   GREVES   GREVES   GREVES   GREVES   GREVE»   GREVES 

ARNO IV PARA 

500 metalúrgicos dessa empresa 

de S.Paulo pararam reivindicando pa- 
gamento da jornada de 48 horas, e re 

dução das horas efetivamente traba- 
lhadas.     GAZ.MERC. 10/5 

PREFEITURA DE FORTALEZA 

Funcionários da área da saúde des 
sa prefeitura paralisaram as ativid£ 
des exigindo o pagame/.to dos salá- 
rios de março e abril. FSP.' 10/5 

PREFEITURA DO RECIFE 

Pararam por aumento de 25%, piso 
de 3 salários mínimos para o nível 
básico, 4 salários para o nível rédio, 
6 salários para o nível técnico e 8 
salários para o nível superior. A Pre 
feitura fez contra proposta de 1,5 sa 

lário mínimo para todo o funcionalis- 
tto. FOLHA S.PAULO 10/5 

ELETRICITÂRIOS EM GREVE 

Os ele.-ricitários da-Cia.Docas de 
Santos do Est.SP entraram em pr^ve rç>- 

vamente no dia 10/5, reivindicando íidi 
cional de periculosidade que já foi 

concedido por lei e reiterado por por 
taria. A Cia. se recusa a pagar 

0 FST SP 10/5 
MOTORISTAS, COBRADORES S FISCAIS 

Pararam em Vitória -ES e 4 uunicí- | 
pios vizinhos pela equiparação salarial 
caí) motoristas e cobradores do Rio de 
Janeiro, redução da carga horária de 9 
para 7 horas. O Sindicato, de início,' 
não apoiou e quis desmobilizar, mas 
teve que assumir ante à mobilização 
puxada pela GUI Regional. 

CENIBRA ENTRA SM GREVE 

Os 1.000 operários da Celulose ' 
Nipo Brasileira no Vale do Rio Doce 

entraram em greve em 1S de traio pa- 

ra forçar a empresa a dar reajuste 
de 30% retroativo a 19 dn .março, e 
não apenas os 53,4% concedidos com 
base no D.L. 2284. 

MOTORISTAS DE CUIABÁ 

Os motoristas de Cuiabá pararam 
e conseguiram arrancar todas as 28 
reivindicações. Entre elas o piso 
salarial passou de 800 para 1.800 
cruzados. Esta greve foi manobrada 
pelo PC do B para promover un seu 

candidato a Dep.Estadual pelo Mato 
Grosso, conforme citado no Tribuna 
da Luta Operária de 5/5. 

PUC CAMPINAS 

Continua pela 39 semana a greve 
de l.í.:?0 professores da PUC Campi- 

nas-SP. Os professores reivindicam 

reajuste de 105% e implantação da . 
carreira de docente. '" 

SERVIDORES DO DISTR.FEDERAL 
Médicos e professores, servido 

res do governo do D.F. paralisaram 

suas atividades por reposição sala 
rial confiscada pelo pacote. 

0 EST.SP 7/5 
METALÚRGICOS DA GRANDE 

PORTO ALEGRE E CANOAS-RS 

79 mil metalúrgicos do RS para- 
ram nas cidades de Porto Alegre, 
Qjaíba, Cachoeirinha, Alvorada, 

Vianão e Canoas para garantir rea- 
juste de 2,5%, 20% de produtivida^ 
de, piso de Cz$ 1.380 e redução da 
jornada pára 47 horas semanais a 

partir de 19 de junho e 46 hrs. a 
partir de 19 de janeiro de 1987. 

Depois de 7 dias de greve, aceita- 
ram acordo de 4% de produtividade, 
jornada de 47 horas e piso de 

1.400. Em Canoas o acordo deve ga 
rantir 46 hs. e piso de 1.440,00. 

GAZ.MERC. 
JUÍZES DO ESP.SANTO 

Fizeram uma greve diferente. 

Como estão proibidos de paralisar 
o trabalho pela Constituição Fe- 
deral, 90 deles pediram férias dei 

xando 85% dos trabalhos parados. 

Eles reivindicam elevação de 70% 

nos salários de toda a magistratu- 
ra capixaba.      FSP 7/5 
GREVE POR 149 SALÁRIO 

Os portuários do RJ pararam to 
dos os portos desse Estado reivin 
dicando 149 salário que recebiam 
até 1981 como participação no lu- 
cro da empresa.       FSP 14/5 

MINEIROS DE STA.CATARINA 

10.000 mineiros de Crisciuna, Rio 

Maina, Siderópolis e Lauro Muller en 
traram em greve paralisando 15 minas 
de carvão. Eles reivindican reposi- 

ção de 6,75% a partir de março, ante 
cipação retroativa a abril já aprova 

da e não cumprida pelos patrões. 

FSP 13/5 e 14/5 
CONDUPLAST-SP PÁRA 

180 trabalhadores dessa fábrica 
de condutores elétricos pararam para 
garantir 20% de aumento tval. 

GREVE VIOLENTA EM CURITIBA 

185 ônibus depredados e 43 pri- 
sões era o saldo parcial da greve de 

motoristas e cobradores em Curitiba. 
Os grevistas exigem piso de 3.000 pa 
ra os motoristas e 1.500 para os co^ 

bradores. A CUT e o PT foram acusados 
pelas depredações.   FSP 14/5 
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As greves e o cruzado DIÁRIO DO COMERCIO 

E INDUSTRIA 

A reaparíçào, com algama lateasidade, de 
saovimcaios tirevistus depois do "Plano Cruz»- 
do" gera alguma Inquietação e mesmo receios 
de qne a atmosfera de euforia com que o "cho- 
que" foi recebido pela população esteja dando 
luger á aparição de tocos de enfreaíameoto. 
De fato, dois meses depois do início do Plano 
de Estabilização Econômica, o elenco de atri- 
tos e dificuldades não é pequeno. A existência 
de probhrr.ss, entretanto, só pode levar ao te- 
mor quando não bá perspectivas de solução. 
NSo i o caso. 

Desde Í9SS o movimento sindical veta pre- 
parando não apenas a deflagração de greves, 
mas a própria reestruturação das centrais de 
trabalhadores. Planejava-se Inclusive a defla- 
gração de uma greve nacional unificada, obje- 
tivo que :e tornou inviável após o 28 de feverei- 
ro. Basta essa lembrança para se ter Idéia do 
quão bem sucedida tem sido o Plano de Estabi- 
lização Econômica. A oposição sindical na Ar- 
gentina, por exemplo, foi e tem sido multo 
mais vigorosa. 

A eclosão de greves deixa de ser um fato gra- 
ve ou digno de maiores apreensões não apenas 
diante de uma rápida avaliação do que teria si- 
do o movimento sindical em 1986 se não tivesse 
havido o "pocote". Outro fator que contribui 
para aliviar as inquietações i o dado, divulga- 
do pelo ministro do Trabalho Almlr Pazzlanoi- 
ío, de que não apenas as çreves têm sido em 
menor número, este ano, como têm ocorrido 
principalmente no setor público. Em ontras pa- 
lavras, são movimentos que emergem num se- 
tor onde o elemento político (como a solidarie- 
dade da população ou a sedução da opinião 
pública) surge com multo maior dificuldade. 
No caso de serviços essenciais, esse elemento 
polJlico e de solidariedade é praticamente ine- 
xistente. Portanto, as negociações com as auto- 
ridades têm de obedecer a uma ordem de prio- 
ridades que nem sempre aparecem nas greves 
em empresas privadas. Em última análise, o ri- 
gor das autoridades públicas na manutenção de 
serviços como transportes e ensino conta com o 
apoio imediato da população e da opinião pú- 
blica. 

Também não se deve deixar de evidenciar 
que, nos países desenvolvidos, es greves se in- 
serem ao quadro corriqueiro do cotidiano eco- 
nômico, fazem parte do elenco Já tradicional 
de reações possíveis dos agentes ao processo e à 
política econômica. Desde qae não ultrapas- 

sem os limites da legalidade e da ordem públi- 
ca, podem ser encaradas com naturalidade e 
sem alarmlsmo. Mais uma vez, é o próprio mi- 
nistro do Trabalho que veio a público assegu- 
rar que considera remota a possibilidade de os 
movimentos terem conotação política. Neste 
caso. entretanto, algumas considerações adi- 
cionais são necessárias. 

Em primeiro lugar, o caráter político da gre- 
ve não decorre simplesmente dos seus obletlvos 
declarados. Assim, por mais qae um movimen- 
to rclvindicatôrío inclua entre suas demandas 
Itens de ordem econômica e social, ceda greve 
esli na verdade encaixada num cronograma de 
fortalecimento das entidades sindicais que não 
deve ser ignorado, sob pena de confundir tran- 
qüilidade com ingenuidade. Ainda que não ha- 
ja motivos para temer uma instabilização da 
conjuntura sindical, a para e simples negação 
de que os movimentos tenham caráter político 
contribui pouco para o amadurecimento das 
relações trabalhistas. Existe, de fato, um cro- 
nograma e ambições políticas: greves podem 
servir de trampolim para o lançamento de can- 
didaturas ou até para o fortalecimento de enti- 
dades em conflito programático, como as di- 
vergentes CUT e Coaclat. Reconhecer essa di- 
mensão política, num ano eleitoral como o é 
1986, seria conclusão óbvia não fosse o temor 
de criar uma perigosa confusão entre uma si- 
tuação tranqüila (embora não estática) e ama 
situação eventualmente Instável (cujas tensões 
devessem ser minimizadas). 

Em segundo lugar, existe a questão de o Pla- 
no de Estabilização propriamente dito estar 
sob fogo cerrado do movimento sindical. Des- 
sa perspectiva, sublinhada pelo próprio presi- 
dente Sarney, o temor exagerado também é im- 
procedente. Se é inegável a intenção oposicio- 
nista de setores do movimento sindical, nem 
por Isso poder-se-ia agora afirmar que nm mo- 
vimento sindical ainda tão frágil possa colocar 
em risco um programa econômico da abran- 
gência e intensidade do "Plano Cruzado". Se- 
ria superestimar os movimentos grevistas que 
têm sido francamente limitados e superados. 

Em resumo, não se pode agora deslocar as 
discussões sobre a nova etapa da estabilização 
em direção à questão sindical. As greves devem 
ser enfrentadas com a melhor combinação 
possível de rigor e flexibilidade, enquanto a re- 
forma econômica avança no sentido de tomá- 
las ainda mais dispensáveis ou rotineiras. 

09/05/1986 
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O "PACOTE" E SEUS REFLEXOS NAS NEGOCIAÇÕES 
U-ncicnoasdo abril   1986 

As medidas adotadas pelo pacote de 
reforma monetária demonstram ser este 
um projeto bastante viável. Está é a opi- 
nião de Rubens Garcia, consultor e es- 
pecialista em negociações trabalhista. 

Segundo ele, o governo agiu de ma- 
neira adequada, realizando pesquisas de 
opiniáo sobre a receptividade do pacote 
e incentivando a populaçáo a colaborar 

na flscalizaçío de preços  
Esse estado de espírito, aliado ao 

apoio popular às medidas, deve agora 
levar os sindicatos a "usar de muita cria- 
tividade para motivar suas assembléias 
e mobilizar os trabalhadores para as suas 
reivindicações. 

Sob o aspecto das medidas contra o 
repasse aos preços, Rubens, diz que ai 
já se encontram manifestações de em- 
presários como o Luis Eulálio de Bueno 
Vidigal presidente da FIESP, que se re- 
fere às alterações promovidas pelo De- 
creto-Lei alertando com a seguinte frase 

- "Essa história de fazer concessões 
nunca acaba bem." 

Voltando a se referir aos sindicatos, 
Rubens observa que poderJo ocorrer 
mudanças. 

Aí existiriam forças a se contraporem, 
tendo a CUT, como líder do movimento 
sindical, "uma postura de desconfiança 
e crítica".i 

De outro lado, a CONCLAT, ofere- 
cendo apoio "irrestrito às medidas" e a 
USI afirmando "a vitória de suas reivin- 
dicações junto ao governo" : r^S 

"Facções existem, que sem preocupa- 
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ções com os aspectos históricos, já pen- 
sam e divulgam o fim do movimento sin- 
dical" — segundo ele. 

As Bandeiras Sindicais 

O "pacto social" também é citado 
por Rubens como uma das conquistas a 
ser trazida no bojo da reforma eco- 
nômica. 

Segundo ele, antes da reforma, "os 
sindicatos trabalhavam a proposta de 
uma greve geral com muita possibilidade 
de êxito. De um lado se o fantasma da 
greve geral foi cedido pelo pacto social 
•ssim estabelecido, o que resta aos sindi- 
catos perguntam os desentendidos". 

E o destino dos sindicatos parece ser, 
de acordo com ele, o de se orientarem 
"nos caminhos seguidos pelos coirmíos 
dos países mais desenvolvidos. "Supera- 
da a infbçío, 6 natural que haja um 
avanço nas relações de trabalho, "e aí 
os sindicatos tém uma participação dife- 
rente, ativa e decisiva." 

As bandeiras dos sindicatos passam a 
ser, portanto: 

(i) o aumento real de salário, baseado 
na produtividade, lucratividade das em- 
presas; 

(ii) estabilidade no emprego; 
(üi) reduçío da jornada; 
(iv) comissões de fábrica; 
(v) delegados sindicais; 
(vi) adicionais de horas-extras; 
{vii) pacotes de benefícios, e; 
(viii) condições de trabalho. 

Isso incentivou — continua — "a ne- 
gociaçio direta sindicato x empresa", 
uma vez que "as negociações via Fede- 
rações Patronais ou Sindicatos Patro- 
nais perderío força e expressão em ra- 
záo da heterogeneidade das empresas 
que os compõem. 

Quanto às greves, estas continuarío 
a existir, "como conseqüência natural 
do encontro entre o capital e o traba- 
lho." 

O sucesso do pacote "está na razáo 
direta da seriedade com que a reforma 
será administrada, pois se exceções e 
concessões passarem a ser feitas, logo se 
instalará novamente a desconfiança e a 
incredulidade" - prossegue Rubens, res- 
saltando também o grande fator positivo 
da reforma, a seu ver, "a consciência ao 
povo, a noçJo de força, de poder, o sen- 
tido de inconformismo, a melhoria do 
nível de politizaçlo." 

Concluindo, Rubens fala do cresci- 
mento dos pesquenos partidos políticos, 
que crescem "nío por seus méritos, 
mas em razão de decepções causadas 
pelos que estío no poder ou pela impu- 
nidade dos crimes praticados por pode- 
rosos; sendo, portanto, a hora, mais que 
nunca, de reflexão, longe da euforia e da 
ilusío casuística." 

A valsa do adeus 
Pressionado por companheiros o atordoado 
com o novo sindicalismo, 
Joaquinzào resista. Mas até quando? 

SENHOR    13/5/86 -''r^":-: 

F» flOPRIEDA.OE     O O 
<«-<»-. »VtM,fllH»«rtr, SINDICATO DDB^RBIllHRQORES^mreiiW™ 

Antônio Carlos Pndo 

Antes que as barbas entrassem 
cm moda em nosso sindicalismo, 
viveu-se por cerca de 15 anos a 
época das costeietas. cabelos cuida- 
dosamente aprumados com bri- 
lliamina e pesados anéis no anular 
da mão direita. É. desse tempo, tam- 
bém, que o restrito dicionário da 
gíria sindicalista anota a palavra 
tv/iarelo como sinônimo de pelego - 
aquele que, jogando no time dos 
empregados, veste a camisa dos pa- 
trões. A expressão caiu em desuso. 
Mas, ao longo da última semana, 
no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, laiava-se por todos os 
cantos que não há dirigente mais 
tiniarelo cio que Joaquim dos Santos 
Andrade, justamente o seu presi- 
dente. 

Pronunciada por um barbudo, a 
acusação não abalaria Joaquim, já 
que ele jamais se alinou com os jo- 
vens sindicalistas que maltratam a 
boa aparência com tênis e camise- 
tas. Quem o acusava, porém, são 
aqueles que o cercam na própria di- 
retoria. E. se não tém costeietas. 
também estão longe de deixar a 
barba crescer. 

Nestes 22 anos em que está á 
Irente do Sindicato dos Metalúrgi- 
cos, Joaquim também carregou na 
ponta da língua um verbete de ou- 
tro dicionário, esse de uso generali- 
zado. "O culto Caldas Aulete nos 
ensina que pelego é uma pele que 
cobre os animais e diminui o atrito 
entre cavalgador e cavalgadura", 
costuma repetir ele àqueles que 
transformam tal substantivo em ad- 
jetivo, em função de sua pessoa. 

Não é de hoje que Joaquim e os 
4(X) mil traballiadores que ele lidera 
já não iálam a mesrna linguagem. 
Aliás, na cartilha metalúrgica, ele 
próprio já Ibi traduzido pejorativa- 
mente, (az algum tempo - o Joa- 
quim é o Joaquinzào. Mas agora, en- 
quanto insiste em gracejar que a 
qualilicavão de pelego não lhe cabe, 
"pois nunca cavalguei nem fui ca- 
valgado", sua situação na prática se 
complica terrivelmente. 

Assim   quase  todo   mundo quer 

ver Joaquim pelas costas, mas ele 
teima em mostrar-se de frente 
Cresce o número de desafetos inter- 
nos, a começar pelo seu vice- 
presidente, Luís Antônio de Medei- 
ros, seu correligionário de PMDB. 
Vasculha-se c se usa o seu passado 
contra ele. Armam-se despedidas 
para Joaquim, como a presidênda 
da CGT ou a cogitação de vir a ser 
o vice de Orestcs Quércia, o que 
será discutido no partido no pró- 
ximo dia \i.JoaqumxÁo, porém, não 
escolhe qual a forma mais honrosa 
de cruzar a porta de saída. 

Em tempos mais amenos, o pre- 
sidente Joaquim dedica parte de 
suas tardes ao jogo de dominó com 
metalúrgicos aposentados, no ter- 
ceiro andar do Sindicato. Nessas 
ocasiões, exibe um radodnio rá- 
pido, muita sorte c, invariavel- 
mente, ganha as partidas. Dizem 
que ali, indusive ja nasceram ded- 
sões importantes, como em 1979. 
quando ele jogou a oposição numa 
trágica greve que culminou com a 
morte do metalúrgico Santo Dias 
da Silva. Foi a forma que ele encon- 
trara para convencei- a categoria 
que a sua posição antigrevista era a 
correta, e, ao mesmo tempo, quei- 
mar os seus opositores. 

VF* rotação sentimental de "descen- 
dência lusitana", Joaquim cosmma 
entregar-se nas noites de terça-feira 
aos fados, tangos e boleros, na roda 
que se forma no segundo andar 
Mas, na semana passada, Joaquim 
não jogou dominó nem,cantou no 
sarau. "Minha pressão já passou de 
20", queixava-se ele na quarta- 
leira, 7, ao sair de uma reunião de 
cinco horas. Seus cabelos estavam 
desalinhados. Bom garfo que é, 
Joaquinião não almoçara. Abusara 
dos finíssimos Chanccller 100 milí- 
metros e, sobretudo, se aborrecera 
por ter sido obrigado a discutir seus 
métodos de condução do Sindicato. 
Na reunião, ficara estabelecido que 
seriam feitas sondagens acerca da 
iiipótese de ele vir a ser o vice de 
Quéraa. Joaquinzào sabe, porém, 
que seu nome está longe de ser um ^. 
consenso no PMDB. Sentia-se um'-v> 
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incômodo. Ma5 nâo perdia o cava- 
Iheirismo de segurar portas de ele- 
vadores para as mulheres no Sindi- 
cato. 

"O Joaquim não democratiza as 
decisões, não discute com a catego- 
ria e centraliza tudo em suas mãos, 
até a nomeação de um faxineiro", 
acusava-o o diretor Geraldo Ma- 
gela, um dos oito signatários de um 
documento contra Joaquim e que 
caiu nas fábricas como uma bomba. 
Nesse panfleto, afirma-se que, 
"mordiao pela mosca azul da 
Nova República" Joaquim decidiu 
que ia subir "pisando no Sindi- 
cato". Roga-se, também, que o se- 
nhor Joaquim dos Santos Andrade 
siga o seu caminho e peça licença 
do cargo de presidente. "Sob pres- 
são, eu não saio"; poderá sair um 
cadáver mas o Joaquim não sai", 
explodiu ele, no final do mês pas- 
sado. Na última semana, apesar de 
incisivo, preferia retomar suas de- 
clarações comedidas: "Eu nunca 
me julguei eterno, mas só sairei da- 
qui quando eu quiser." 

N; |a verdade, desde que estreou 
no movimento sindical como inter- 
ventor no Sindicato de Guarulhos 
alçado ao cargo pela mão dos mili- 
tares logo após o golpe de 1964, 
JoaqumiÂo tem-se feito notar pela 
cautela e pelo comedimento, em- 
bora cometa, ás vezes, extravagân- 
cias verbais - e só verbais. Mas 
mesmo seus mais fiéis colaborado- 
res reconhecem que, nessas horas, 
seu destempero é duvidoso. Ele se 
intimida e detesta falar, por exem- 
plo, em grandes assembléias. Gosta 
de se lazer categórico e ameaçador 
em pequenas rodas. Só que, agora, 
aos 50 anos de idade, e comemo- 
rando "orgulhosamente 40 anos de 
contribuição ao 1NPS", Joaquim, 
quando ameaça, c em desespero de 
causa. Ao seu lado estão ainda os 
aposentados do dominó e quadros 
do PC do B e do MR-8, que lhe ga- 
rantiram a última eleição. Contra 
ele, no entanto, se entrincheira todo 
o novo sindicalismo brasileiro com 
ou sem barba, inaugurado no País 
em 1979. 

"Ele está cada dia mais anacrô- 
nico com sua política de tapinhas 
nas costas", diz Magcla. "Os meta- 
lúrgicos já não querem saber de pa- 
ternalismo pelcgo", completa o vice 
Medeiros. A rigor, Joaquim dos 
Santos Andrade nasceu e cresceu 
dentro de um quadro político auto- 
ritário que se desdobrava na vida 
sindical - e, hoje, parece não enten- 
der direito o que se passa dentro 
daquele prédio que por 20 anos co- 
mandou. No ano passado, por 
exemplo, a categoria tinha todas as 
tão decantadas condições objetivas 

de ir á.greve, mzsjoaquimão tentou 
repetir a tática de 1979. Quando 
percebeu seu engano e que a parali- 
sação iria dar certo, aderiu, mas já 
era tarde demais para tirar pontos 
em seu proveito. 

O cerco contra Joaquim se 
aperta e, pela enésima vez, sua 
amarelíssima vida sindical começa a 
ser passada a limpo. Segundo Ma- 
gela, pesa, contra Joaquim, a prá- 
tica de não cumprir os acordos que 
sela, a queda pelo nepotismo é o 
pouco constrangimento que de- 
monstra, segundo alguns diretores, 
de usar o dinheiro do Sindicato em 
causa própria. Assim, Joaquim é 
acusado de ter dois sobrinhos e um 
filho empregados no Sindicato. Ele 
delendc-se, alegando que "ter três 
parentes, entre 300 funcionários, ja- 
mais caracterizou uma polírica ne- 
potista". 

r\ gota d'água contra Joaqumxão 
parece ter sido, de fato, a CGT, 
criada em março último. Já se via 
com maus olhos o fato de ele acu- 
mular os cargos de presidente do 
Sindicato c da Conlederação dos 
Metalúrgicos, de diretor da Federa- 
ção Estadual e Internacional, se- 
diada em Bruxelas, mais a sua par- 
ticipação na Direção Nacional do 
PMDB. De qualquer fonma, como 
Joaquim manifestou vontade de 
presidir a CGT, fez-se um acordo. 
Com a ajuda do presidente do Sin- 
dicato dos Eletncitários, Antônio 
Rogério Magri, seria garantida a 
eleição de Joaquim, que então sai- 
ria do Sindicato e abriria cai-ninho a 
Medeiros. Magela explica que Ma- 
gri chegou a dar CzJ 4 milhões para 
organizar o congresso da CGT. Joa- 
quim foi eleito, mas Medeiros con- 
tinua até hoje na sua pequena sala, 
igual a de todo mundo no Sindi- 
cato. 

Os opositores de Joaquim passa- 
ram a aguardar, então, uma pró- 
xima oportunidade de vê-lo li- 
cenciar-se. Ela parecia ter surgido 
quando ele manifestou sua vontade 
de ser constituinte. Só que, aí, fo- 
ram seus próprios adversários que 
tiveram de cortar suas asas na pre- 
tensão de voar a Brasília. Para li- 
nanciar sua campanha, novamente 
conlonnc Magela, Joaquim teria 
leito um acordo com a empresa 
Guedes Pinto para construir dois 
andares na futura sede da escola do 
Sindicato- A obra ficaria em Cz$ 17 
milhões, mas 10% seriam destinados 
á eleição de Joaquim. Ele desistiu 
de lato de ser constituinte. A razão 
da desistência, em suas palavras, 
porem, "c que pensei e sei que sou 
mais útil junto ao Sindicato". E 
acrescente que, "se o motivo fosse 
dinheiro, o PMDB me ofereceria, se 

é que já não ofereceu. Além disso, 
não tenho problemas de natureza 
linanceira atualmente. 

Juaqutnião fala a verdade   Além 
dos diversos cargos que ocupa na 
área sindical,  todos remunerados 
ele é aposentado como vogai  do 
Tribunal de Justiça do Trabalho e 
como lerramenteiro da Amo.  F.lr 
próprio reconhece que embolsa por 
mès cerca de CzS 57 mil. Mas o diz- 
que-diz calunioso, envolvendo mal- 
versação do dinheiro dos associa 
dos, sempre abate um dirigente    e 
abalou também a Joaquim. "Na in 
transigência de seus interesses,  as 
pessoas   me   acusam   de   tudo  . 
lamentava-se ele,  na semana pas 
sada.  "A  única acusação que me 
podem fazer é que eu sou um sau- 
dosista e vejo com amargura a par 
ddarização do Sindicato." 

Nisso, Joaquim dos Santos An- 
drade também não mente: ele sem 
pre foi muito mais ele, do que siglas 
políticas. Se se filiou ao PMDB em 
1985, foi justamente porque queria 
ser  deputado,   mas  nada   garante 
que continue no partido - mesmo 
porque, é sabido que o PMDB se 
sente pouco á vontade em tê-lo em 
suas fileiras. Nos anos 60, loaquim 
pertenceu pôr pouco tempo ao Par 
tido Operário Trabalhista, um arre 
medo de agremiação política que 
gravitava em tomo do PDC. E, cm 
1983, entrou no PTB de Ivcte Var 
gas   onde   permaneceu   por   dois 
anos. Já o PCB, é um namoro de 
Joaquinião desde a adolescência, mas 
no qual ele nunca passou do por- 
tão. 

M Io Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, na verdade, há mais 
siglas-partidárias do que se pode ler 
nas camisetas que circulam em seus 
corredores. Mas, ao lamentar pu 
blicamente que os partidos tenham 
invadido a vida sindical, Joaquim 
esquece que ele próprio levou para 
lá o PC do B, seu mais ferrenho ad 
versário no passado, em troca dt 
votos. O mesmo ocorreu com o 
agora dócil MR-8, enquanto o Pai- 
tidào está no sindicato onde sempre 

^> 
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esteve - em cima do muro. Mesmo 
tendo aversão a partidos, ele ie/. do 
Sindicato um instrumento político. 
Hoje, seus adversários - nem um 
pouco independentes de siglas, 
diga-se - voltam contra Joaquim as 
suas próprias armas utilizadas nos 
últimos anos. 

"Será que alguém tem dúvida de 
que Joaquim, que se diz apolitico, 
se comprometeu com a ditadura?", 
pergunta Magela. A própria traje- 
tória de Joaquim talvez ajude a res- 
ponder. Formado para a vida sindi- 
cal em círculos muito próximos à 
Igreja Católica, que ajudou a forne- 
cer a primeira fornada de sindicalis- 
tas que substituíram os lideres pre- 
sos   em \96\,Joaguiniáo foi o mais 
cristalino ex<mplo do sindicalismo 
que passou a tíiiar no Pais - pater- 
nalista   e meramente assistendal.  E 
da   "Marcha   com   Deus   pela 
Família", a qual engrossou, até suas 
recentissimas declarações contra a 
irimescralidade, o estilo Joaquimâo 
tem sido um só. "È preciso nego- 
ciar sempre. Negociando, eu conse- 
gui mais do que muitos radicais." 

Era inevitável, então, que o baú 
áejoaquimào, remexido por aqueles 
que lhe cantam a- Valsa do Adeus, 
exalasse  o cheiro da  ditadura.  E 
passou-se a lembrar que Joaquim 
recebeu em 1965 o    senador ame- 
ricano   Robert   Kennedy,   assim 
como iéz, posteriormente, com ex- 
comandantes   do    11    Exército. 
Lembra-se, ainda, que, se ele che- 
gou  a  se  cercar  de  progressistas 
como o ministro Pazzianotto e Mi- 
guel Hurtas - aliás, foi quem o fez 
tirar os anéis -, trabalhou também 
ao ladode figuras pouco identificadas 
com os trabalhadores, como Sebas- 
tião Coelho, ex-secretário de Malul. 

"Recebi o Kennedy, mas não re- 
ceberia o Reagan. E acolhi os mili- 
tares para mostrar que metalúrgico 
não era subversivo' , diz Joaquim. 
Criado em gabinetes e não nas ruas, 
não se pode esperar afirmações di- 
lerentes dejoaquimão - assim como 
não se pode pretender que ele con- 
tinue no Sindicato. Joaquim é do 
tempo cm que o embaixador Lin- 
coln   Gordon   dava   diplomas   aos 
lormandos sindicais do Instituto de 
Cultura  Trabalhista.   Magela,   por 
exemplo, é sJído das greves. Sabe- 
se o que não será leito no Sindicato 
se Joaquim  continuar  lá.   O  que 
também não garante nenhuma cer- 
teza sobre o que será feito, sem ele. 

CARTA AOS METALÚRGICOS 
DE SÃO PAULO 

Companheiros. 

Há alguns meses o nosso sinilicaio — nwialúrgkos t/r 
São Paulo — vet» so/rcnilo uma paralisia em suas aiividailes e 

vivendo um imenso pnnesso de divisão interna. 
Dia 25 de Abril. 8 diretores soltaram um boletim apresentando 
suas divergências tom o presidente Joaquim e ojicializando um 

racha na direção da entidade. 
Diante disso a Comissão de Fábrica da Ford Ipiranga/SP 

convocou uma reunião da qual participaram representantes de 
diwrsas fábricas das várias regiões da base sindical. Muitos dos 
que estavam presentes são membros de comissões e grupos de 

fábrica. CIPAs e vários integraram a chapa 2 de oposição, que 
concorreu às eleições para o sindicato em 1984. 

Todos nós metalúrgicos de oposição à diretoria e ligados à 
Central Única dos Trabalhadores -— CUT. analisamos os fatos e 

chegamos ás seguintes conclusões: 

l. Porque aconteceu o racha 
Em nosso sindicato, desde 1964 que o espaço está fechado para os militantes 

de base. 
As diretorias que se sucederam, sempre sob a presidência do Joaquim, vem 

mandando e desmandando sem prestar contas à categoria. 
Nas duas últimas eleiçfies. foram os votos dos aposentados que decidiram o 

resultado. 
A chapa que hoje ocupa a direção da entidade foi formada com base num 

ajuntamento de grupos e interesses, sem que seu programa fosse o resultado de 
uma avaliação concreta dos problemas da categoria. 

O resultado só podia ser esse: um racha isolado da'participação da base, vindo 
para ela como fato consumado. 

2. Abrir o Sindicato já! 
Em todos esses anos militando nas fábricas e combatendo a forma como o 

sindicato vem sendo dirigido, sempre colocamos que o sindicato c da categoria, 
ela é quem tem que decidir seu funcionamento. 

É preciso avançar já nessa luta. Temos que abrir o sindicato, temos que criar 
canais de participação permanentes. 

As sub-sedes tem que ser um instrumento de organização e aglutinação. 
Somente com assembléias e reuniões freqüentes a diretoria poderá de falo 

executar a vontade da categoria. 
3. Botar a casa em ordem 

As tímidas denúncias de desmandos e de corrupção lançadas no manifesto dos. 
diretores apenas começa a levantar a ponta do tapete que está cobrindo anos de 
corrupção, desmandos e auloritarísmos. 

A categoria tem que saber tudo o que está acontecendo, como c onde sãu 
aplicados os seus recursos. Temos que tçr o controle c fiscali/ação sóbri- 
as contas. 

4. Não iccilamos o descunlo da contribuição assistendal 

O pacote rebaixou nossos salários c tirou o nosso reajuste trimestral. 
O sindicato lem que convocar a categoria para discutir como vai recuperar essa 

perda e não (a/et o desconto de 2% dos salários dos metalúrgicos no mis de Maio 
Nós lemos que decidir para que se destinam nossas contribuições; nosso dinheiro 

é para fortalecer o sindicam para a lula c não para mordomias e assistenciatismos 
5. Convocar a categoria para decidir a qual central nos filiamos 

Nós que apoiamos e trabalhamos- pela construção e crescimento da Central 
Única dos Traballiadures — CUT em nossa categoria, sempre defendemos que a 
filiação de nosso sindicato a uma central, deve ser decisão de iodos e não por 
vontade de uifl diretor. 

A categoria tem que discutir o que é a CUT c o que ê a CGT. Na campanha 
salarial unificada a CUT dirigiu o processo e esteve presente em nossas lulas. 

Da CGT só conhecemos o seu presieme. o Joaquim, que não consegue nem 
dirigir o seu próprio sindicato e até agora não teve peito de convocar uma 
assembléia nem para se legitimar nessa central. Afinal, quem é que o presidcnle da 
CGT eslá representando? 

6. O  S* Congresso dos Metalúrgicos 
O congresso de uma categoria é um momento fundamcnlai para ampliar a 

pameipação da base 
Por isso mesmo os congressos devem ser freqüentes e devem acompanhar o 

drscnvolvimenlo das lulas sindicais 
Será nesse espaço que concreti/aremus a forma cumo a entidade deve funcionai, 

os canais de participação para os militanlcs t o papel das sub-sedes. No congresso 
deveremos traçar um plano para a multiplicação das comissões de fábrica. 

O 8." Congresso tem que ser preparado amplamcnic, com a realuaçâo de 
assembléias nas fábricas e sub-sedes. para discussão das teses c eleição de delegados 

O congresso tem que garantir os mecanismos para a aplicação de suas decisões c 
tem que discutir prioritária mente três pontos: 

— Campanha Salarial Unificada de 86 
— Reformulação dos cslalulos do sindicato 
— Filiação do sindicato a uma das centrais sindicais 
Propomos a convocação imediata de uma reunião, para marcar a data do 

congresso, que ao nosso ver deve se realizar em dois finaii de semana conseculivos. 
ainda no mês de Maio 

0 Sindicato é nosso instrumento de luta. Não devemos ter medo de discutn 
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nossas pos.çoos e divergências. O dcbalc c a organuação da categoria é que sSo a 
nossa garantia. ' 

O fundumei.lal nesse moincmo é encaminhar as lutas, garantir que o sindicato 
esteja aberto para Iodos os metalúrgicos e que seja uma forma democrática de 
participaçuo. 

É possível traçar um plano do aç3o unitário com esse objetivo 
ü mamlesto dos diretores coloca cm que pé estão as coisas, o que ajuda na 

d^çussao da base c contribui para que a ealegorií tome em suas mãos a entidade. 
como 0'Nehn CV1?-Í Tt0 'i^ queremos saber qual a posição de outros diretores 
rn^tL;    Jí' V,ld,'.jo30 Paul.0 e Hilário, que vivem criticando Joaquim pelos 
corredores. Vfln continuar em cima do muro? 

A diretoria está rachada, mas c a categoria quem deve dar a sua palavra 
(NOS propomos a sua convocação imediata. 

_     .   . Pelos companheiros reumdos 
^^^^^^    Comissão de t-ábnea dos Trabalhadores da Ford-lpiranga/S!: 

M SAIU 
110 JORNAL 

MOVIMENTO DOS  TRABALHADORES 
SEM TERRA 

lançou o dossiê: "Assassinatos 
no Campo - Crime e Icnpunidade -' 
1964-1985" - 217 págs. Cz$ 80,00. 
Pedidos para o CPV ou Secr.Nacio- 
nal do Mov.San Terra - R.Ministro 
Godoy 1484 - 05015 - S.Paulo-SP 

SINGER  INDAIATUBA  SE  DIVIDE 
E  COMISSÃO DE  FÁBRICA  SERÁ 
UMA  SÓ 

A Singer (máquinas de costura) 
dividiu sua fábrica de Indaiatuba-SP 
em duas Companhias diferentes. Tudo 
isso para aunsntar os lucros. Resul- 
tado: os trabalhadores estão organi- 
zando uma única Comissão de Fábrica 
que os represente diante do resmo 
patrão, embora sejam agora duas fir 
nas diferentes. 

BOLETIM DO GPO. FÁBRICA -SINCER 
DE CAMPINAS E REGIÃO 

MAIS  UM DA CUT 
Em 2° escrutínio, a Chapa com o 

cempanheiro Remédios venceu as elei 
ções para o Sind.Trab.Rurais de ?£^ 
rati-RJ usando o slogam "Remkiio 
contra grileiro". O Sindicato foi 
conquistado com o apoio da CUT, Mov. 
dos Sem Terra, Met. de Volta Redon- 
da e Sind.Trab.Rurais de N.Iguaçu. 

JORNAL DOS TR.SEM TERRA-abriI/86 

UM CONGRESSO UNITÁRIO 

PARA DERRUBAR JOAQUINZAO 

Há vários anos os metalúrgicos lutam para arrajn 
car o maior pelego da Anérica Latina, que ha' mais dê 
20 anos vem traindo nossas lutas. Foram golpes e gol 
pes. Primeiro a oposição conquistou a maioria -dos 
votos nas fábricas nas últimas" eleições, depois impe 
dimos que o Joaquim falasse na assembléia da Caipa - 
nha Salarial Unificada do ano passado, na qual conse 
guimos grandes vitórias, agora estamos à frente de 
una oportunidade histórica: a diretoria do sindicato 
está em crise, se dividiu e m setor se coloca con 
tra o velho pelego Joaquim. Ou seja, cada vez mais" 
o pelego está sozinho, sem ninguén que o apoie, está 
cada vez mais fraco. 

0 que fazer frente a esta situação ? 
Precisamos ter claro que derrotar o pelego é 

derrotar sua política de traição aos trabalhadores , 
que só favorece os patrões e o governo, é derrotar o 
principal sustentáculo da polegada à nfvel nacional, 
é colocar de volta nas mãos dos trabalhadores o mai- 
or sindicato do país e a serviço de nossos interes - 
ses e de nossa mobilização. 

E grande a tarefa que temos pela frente. Para 
esta tarefa é preciso discutir cem todos que estão 
contra Joaquinzão e pela sua derrubada; se setores 
da diretoria ou novos ccnpanheiros se colocam também 
na luta contra o pelego, nós, do PT e da CUT, deve - 
mos propor um debate anplo que alcance todos esses 
setores, para discutirmos qual a melhor maneira de 
derrubá-lo. A unidade de todos aqueles que lutaram ^ 
nos em oposição ao velho pelego, com todos aqueles 
que ainda possam vir a sentir esta necessidade, é de 
cisiva porque mina as bases do pelego, rorpe sua di- 
retoria e fortalece un polo de oposição. 

Foi este sentimento de oposição que sentimos 
nas assembléias da campanha salarial unificada que 
não deixamos Joaquim falar e lutamos lado a lado cem 
todos que estavam pela greve. Chegou a hora de repe- 
tir a dose! 

Este debate deve se dar através de nosso Con - 
gresso , a se realizar nos dias 23r-24 -e 25, un 
Congresso contra Joaquim e sua política traidora, do 
qual participem todos que estiverem contra o pelego, 
sejam da atual diretoria, sejam da oposição histdrr 
ca. 

Un Congresso democrático onde todas as posições 
e opiniões se expressem sem restrições. Un Congresso 
arrplo cem delegados de base que expressem os pensa - 
mentos e a realidade das fábricas, porque queri deve 
decidir são os trabalhadores das fábricas , os valo- 
rosos operários metalúrgicos, e a este Congresso ca 
berá a tarefa de discutir e encaminhar a grande ba-' 
talha final contra o maior inimigo da categoria me 
tal urgica. 

* UNIDWDE   CONTRA   0   JQ^UINZflO 

* POR m CONGRESSO /WPLO E DEMOCRÁTICO COM 
TOGOS OS SETORES CONTRA 0 JQflQUINZWD    1! 

METALÚRGICOS    DA 

D 
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MOVIMENTOS 
E SERVIDOS 

DE IGREJA E A CLAT 
POSICIONAMENTO OOS MOVIMENTOS E SERVIÇOS DE IGREJA 

UGAOOS AO MUNDO DO TRABALHO A RESPEITO DA 
PRESENÇA DOS CRISTÃOS NO MOVIMENTO SINDICAL £ DA CLAT 

RJ    2 de fevereiro de 1936 

Nós. os movimentos e serviços 
de Igreja ligados ao mundo do tra- 
balho, preocupados com os proble- 
mas surgidos em torno do processo 
de implantação de uma outra ten- 
dência sindical no Brasil — CLA T: 
Central Latino Americana de Traba- 
lhadores — através dè nossos repre- 
sentantes; sindicalistas e ativistas do 
movimento popular, demos conti- 
nuidade a um processo de reflexão, 
cujos   frutos   passamos   a   expor. 

Este documento destina-se a 
informar nossos militantes de base, 
bem como o conjunto da Igreja e 
do movimento social, a respeito das 
preocupações que estes fatos nos 
suscitam. 

Com toda a clareza possível, 
queremos desde já afirmar que, em 
relação è CLAT, não se trata de 
mover nenhum tipo de processo in- 
quisitório ou de julgar intenções 
pessoais: nem mesmo desejamos dar 
a esta questão uma dimensão maior 
do que realmente merece. Temos 
clareza de que hoje. em nosso País. 
qualquer tendência sindical tem di- 

reito de implantação e crescimento. 
Essa mesma liberdade nos confere o 
direito — e. no caso, o dever — de 

apresentarmos nossa apreciação ou 
crítica por r-zões que procuramos 
deixar claro neste texto. E o faze- 
mos com a mesma liberdade com 
que apresentamos críticas às outras 
tendências sindicais que atuam no 
movimento sindical brasileiro. 

Temos ainda a convicção de 
que os prob/emaí aqui levantados 
devem ser encarados como obstácu- 
los a se superar. £ preciso ir além da 
crítica e do lamento. A crítica é um 
dos momentos do processo de cons- 
trução de um movimento sindical 
unitário que, como cristãos, pensa- 
mos estar contribuindo com o Con- 
junto do movimento dos trabalha- 
dores. 

IMPLANTAÇÃO DA 
CLAT NO BRASIL 

ão é nova a tentativa da 
CLAT de estabelecer-se no Brasil. 
Já antes mesmo de 1964, ela manti- 
nha vinculação com algumas federa- 
çQes e entidades sindicais no país, 
bem como com os Círculos Operá- 
rios Católicos e sua Confederação 
(Confederação Brasileira dos Traba- 
lhadores Cristãos). Por ocasião do 

golpe militar de 1964, a CLATdes- 
filia os Círculos Operários, pelo fa- 
to destes  terem apoiado o golpe. 

A panir de 1981, a CLAT vol- 
ta a investir no Brasil criando, como 
forma de sua existência legal no 
país, o IPROS (Instituto de Promo 
ção Social), um centro de formação 
com sede em São Paulo. 

Mais recentemente, a CLAT 
retoma com novo empenho seu pro- 
cesso de implantação, dando-se con- 
ta da importância do País no Conti- 
nente, do processo de renovação 
que ocorre dentro do movimento 
sindical e, sobretudo, observando a 
forte participação da Igreja e dos 
militantes cristãos   nesse processo. 

Como fatos relevantes do seu 
modo de atuar, é preciso destacar a 
crescente intervenção de membros 
do IPROS em visitas a sindicatos e 
organizações da Igreja, das mais di- 
versas regiões do Pafs. promovendo 
seminários de formação e viagens de 
intercâmbio. 

Três acontecimentos recentes 
merecem destaque:  • 

1. A realização da Conferência inti- 
tulada "Ensino Social da Igreja e 
o Mundo do Trabalho na Améri- 
ca Latina dos anos 80", numa 
promoção da CLAT com o patro- 
cínio do CE LAM, nos dias 28 de 
janeiro a IP de fevereiro de 1985, 
na Venezuela. Esta conferência 
reuniu 21 bispos (4 do Brasil), 20 
padres e peritos, 55 dirigentes 
sindicais. 

2. A realização, no Rio de janeiro, 
em dezembro de 1985, da III 
Conferência Latino-Americana 
de Trabalhadores. 

3. O conselho dessa conferência de- 
cidiu criar a COORDENAÇÃO 
AUTÔNOMA DOS TRABALHA 
DORES (CAT) com o objetivo, 
explicitado  pelos  próprios  diri- 

gentes da CLAT de atuar em blo 
co, como tendência, dentro das 
duas principais centrais sindicais 
existentes no Brasil, com ênfase 
especial na atuação dentro da 
CUT (Central Única dos Traba- 
lhadores). 

OBJETIVOS, PRATICAS E 
PERSPECTIVAS 

IDeOLÔGICAS DA CLAT 

egundo textos e declarações 
de seus dirigentes, a CLAT pretende 
ser "um projeto e uma alternativa" 
para o sindicalismo latino-america- 
no. Ela tem os seguintes objetivos; 

1. Construir um espaço novo para a 
realização de um sindicalismo li- 
vre, autônomo e democrático. 
É bom notar que estes princípios 
fazem parte do discurso de toda e 
qualquer central sindical. Desse 
modo, a CLAT não diz nada de 
novo e extraordinário. 

2. Criar espaço — desconhecendo o 
espaço natural criado pelos pró- 
prios trabalhadores cristãos atra- 
vés de seus movimentos e pasto 
rais — para a articulação dos cris- 
tãos envolvidos no movimento 
social. Este espaço deveria servir 
para capacitar e articular a ação 
destes cristãos, tendo como base 
de referência à Doutrina Social 
da Igreja. A CLAT faz uma inter- 
pretação bastante restrita (na li- 
nha da tendência da Democracia 
Cristã) da Doutrina Social da 
Igreja, pretendendo que essa 
interpretação seja a única autên- 
tica. 

No nosso modo de ver, a 
CLAT se limita a denunciar e la- 
mentar, mais por palavrzs, a explo- 
ração e opressão na América Latina, 
sem chegar a analisar na devida pro- 
fundidade as causas estruturais 
dessa situação. Por não querer ir 
a fundo nas contradições econômi- 
cas e a luta entre classes dentro da 
sociedade, capitalista, a CLAT de- 
senvolve mais, na sua análise, a do- 
minação cultural. 

Portanto, a CLAT não tem 
perspectivas de soluções precisas e 
muito menos uma estratégia concre- 
ta de luta. Acredita mais nas solu- 
ções negociadas entre cúpulas (polí- 
ticas, econômicas e religiosas) do 
que nas lutas cotidianas dos traba- 
lhadores. Enquanto ela defende, 
teoricamente, a unidade sindical, na 
prática, a CLAT chega a multiplicar 
em todos os níveis e setores (jovens, 
camponeses, bairros. Defesa dos 
Direitos Humanos, sindicatos, etc.) 
estruturas paralelas que dividem e 
enfraquecem o movimento sindical 
e popular. Assim, constatamos que 
a CLAT tem, de fato (não em dis- 
curso), uma prática divisionista. 
Sem bases reais, essas suas estrutu- 
ras, muitas vezes, são vazias. 

Em seu discurso, a CLAT faz 
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propostaí aparentemente avançadas 
e  atè radicais que, num primeiro 
momento,   podem   atrair   algumas 
pessoas. Assim, alguns dirigentes da 
CLAT,  usando  como  pretexto os 
valores cristãos do povo latino-ame- 
ricano, propõem como alternativa, 
política e social, um certo "Socialis- 
mo democrático auto-gestionário". 
Mas. ela recusa a atuação, a estraté- 
gia e os meios para lá chegar. Na sua 
prática, a CLAT parece mais empe- 
nhada numa luta contra a "penetra- 

ção" — diz ela — do marxismo e do 
comunismo na América Latina, do 
que  contra  a opressão capitalista. 
Em muitos casos, a CLAT chega a 
fazer o jogo dos poderes estabeleci- 
dos, como veremos adiante. 

AS TÁTICAS DE AÇÃO 
DESENVOLVIDAS PELA CLAT 

ara analisar a tática de ação 
desenvolvida :-'.!os representantes 
da CLAT no Brasil e na América 
Latina, baseamo-nos cm inúmeros 
depoimentos de sindicalistas brasi- 
leiros, de toda nossa confiança, 
muitos dos quais já tiveram algum 
nível de contato com esta organi- 
zação. Outra fonte de informação, 
são os documentos de fontes insus- 
peitas, como a PAX CHRISTJ 
INTERNAZIONALE, o SECRETA- 
RIADO QUEBEC-AMERICA LA- 
TINA e a própria CENTRAL 
OBRERA BOLIVIANA (COB), 
uma das mais combativas centrais 
da América Latina. Deixamos de 
levar em conta documentos elabora- 
dos por entidades que, de alguma 
maneira, disputam espaço de atua- 
ção com a CLAT QO movimento 
sindical, embora tais documentos, 
de forma alguma, sejam desprezí- 
veis. 

Os elementos principais de sua 
tática são; 

a) a busca de aproximação com pes- 
soas e entidades do movimento 
sindical, popular e eclesial; 

b) a oferta de assessoria (cursos, 
acompanhamentos, seminários de 
estudos); 

c) oferta de apoio financeiro (salá- 
rios relativamente altos para pes- 
soas que se liberem, ou financia- 
mento à própria entidade e ofer- 
ta de viagens de intercâmbio 
sindical para o exterior). 

Elementos contraditórios 
desta tática: 

1. Esta busca de contato visava, 
num primeiro momento, sobre- 
tudo entidades representativas e 
de tradição como: a ACO (Ação 
Católica Operária), a FNT (Fren- 
te Nacional dos Trabalhadores) e 
outras. Diante das dificuldades 
de entendimentos e da rejeição 
de acordo por parte destas enti- 
dades, elementos da CLAT- 
-IPROS têm buscado, preferen- 
cialmente, o contato com sindi- 

calistas jovens ou com entidades 
sindicais que ainda não se posi- 
cionaram entre os dois grandes 
blocos existentes no movimento 
sindical,   CUT    ou   CONCLAT. 

Uma das características marcan- 
tes desse processo de aproxima- 
ção, em relação a entidades e pes- 
soas, é a falta de clareza quanto 
aos objetivos últimos que são vi- 
sados. Como demonstrativo 
disso, temos inúmeros casos de 
pessoas e entidades que, aceitan- 
do algum convite para participar 
de suas atividades, viram seus 
nomes depois envolvidos como 
signatários de apoio a iniciativa 
da CLAT: caso de um membro 
da-ACO do Rio de Janeiro. Ou- 
tro caso. de pouca transparência, 
ocorreu cm São Paulo onde os 
nomes do sindicalista Waldemar 

Rossi e da Pastoral Operária fo- 
ram utilizados, sem prévia con- 
sulta dos mesmos, petos IPROS 
para um projeto financeiro envia- 
do à Europa, sob pretexto de 
ressarcimento de uma ajuda'que 
o IPROS oferecera à oposição 
metalúrgica de São Paulo no ano 
de 1981 (declarações gravadas de 
alto dirigente do IPROS). 

2. Para se instalar, a CLAT tem 
procurado contatos e buscado 
apoio de entidades e pessoas da 
Igreja, nos mais diversos níveis, 
desde movimentos de base até a 
CNBB e o CELAM. Neste pro- 
cesso se estabelece muitas vezes 
uma confusão entre o papel do 
movimento sindical e/oo da Igre- 
ja (sindicalismo confessional não 
explicitado). 

3. Outro estranho elemento de sua 
tática de crescimento e implanta- 
ção é a aproximação da CLAT 
com setores do movimento sindi- 
cal que desenvolvem práticas cla- 
ramente reacionárias e anti-ope- 
rárias, sem que a postura crítica, 
frente a tais entidades e pessoas, 
seja claramente manifesta. Den- 
tro desse quadro, a CLAT hoje 
reatou' relações cóm a Confede- 
ração Brasileira dos Trabalhado- 
res Cristãos (Círculos Operários 
Católicos) a quem desfiliara em 
1964, como já dissemos, passa a 
financiar um boletim de circula- 
ção mensal, editada pela mesma 

.. federação, e a apoiar o funciona- 
mento de centros de formação. 

4. Finalmente, outro elemento de 
contradição é a criação da CAT 

(Coordenação Autônoma dos 
Trabalhadores) já mencionada, 
embora os representantes da 
CLAT sigam afirmando que não 
desejam criar, no Brasil, outra 
estrutura «indicai. Esta tática de 
criação de uma Coordenação pa- 
ra chegar a uma Central Sindical 
já foi desenvolvida em outros 
países da América Latina, pela 
própria CLAT. 

CONSEQÜÊNCIAS DESTA 
TÁTICA E DESTA 

PERSPECTIVA IDEOLÓGICA 

iambigüidade fundamental das 
posições ideológicas da CLAT, ao 
lado do distanciamento entre o dis- 
curso e a prátiua (externa c inter- 
na), levam a conseqüências muito 
claras: 

1. O nítido favorecimento da manu- 
tenção das atuais estruturas (ape 
sar de todo discurso de denún- 
cias. . .) traduzido num anti-co 
munismo, repetidas vezes mani 
festo nos posicionamentos a res- 
peito da Nicarágua e Cuba: Dr. 
Hélio Bicudo e o sindicalista João 
Paulo Pires de Vasconcelos (oram 
protagonistas de um episódio em 
que se tentava passar numa con- 
ferência da CLAT um documen- 
to contrário ao processo revolu- 
cionário nicaraguense. Ao mesmo 
tempo, se observa uma cordial 
tolerõncia e ambíguo silencio cm 
relação aos governos de política 
conservadora democrata-cristãos 
da América Central. 

A CTN (ligada a CLAT) sem 
pre manteve distância em rclaçío 
às Forças Revolucionárias. De- 
pois de julho de 1979. a distância 
se transformou em resistência 
aberta. . . 

A ação da direção da CTN nos 
parece ditada por um anti-mar- 
xismo que lhe impede de perce- 
ber os atuais problemas sociais. 

A intransigência ideológica é o 
resultado de uma má preparação 
dos quadros da CTN em relação â 
revolução: 

Vemos aqui uma pesada res- 
ponsabilidado dos órgãos dirigen- 
tes da CLAT. 

Da mesma forma, desde muitos 
anos. a própria CLAT põe acento 
na luta contra o marxismo. . . 

A lista de reivindicações da 
CTN atesta ò relatório PAX 
CHRISTI — parece-se, estranho, 
a do COSEP (órgão patronal). A 
CTN se identifica mais com os in- 
teresses do setor privado. . . são 
raras as exigências em favor dos 
trabalhadores e, geralmente, pou- 
co compatíveis com a situação 
econômica do país. 

2. Outras conseqüências palpáveis 
são o maxaramento da conscièn 
cia de clase (falta de combativi- 
dade demonstrada pelas alianças 
no' Brasil) e, como já vim s. a 
prática do divisionismo air.wci 
da criação de estruturas panilelas 
que. sem dúvida, enfraquecem o 
movimento dos trabalhadorns. 

3. é preciso ressaltar, também, que, 
ao interpretar, de maneira unila- 
teral e reducionista (sob o enfo- 
que democrata-cristão) a Doutri- 
na Social da Igreja e, ao arvorar Mk 
se como legítima e única tepre   " 
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scntante dos cristãos (uma espé- 
cie de "braçosindical" da Igreja 
numa visão de neo-cristandade 
no movimento sindical) a CLAT 
estabelece uma perigosa divisão 
entre esses cristãos engajados — e 
entre cristãos e não cristãos — o 
que significa, no limite, um grave 
perigo para o avanço da luta dos 
trabalhadores. 

REVENDO A HISTORIA DA 
PRESENÇA DOS CRISTÃOS 
NO MOVIMENTO SINDICAL 

BRASILEIRO 

orno tem sido demonstrado his- 
toricamente, os cristãos têm tido 
papel decisivo no processo de reno- 
vação do movimento sindical e po- 
pular no Brasil. 

Basta revermos o desenvolvimen- 
to das oposições sindicais, o nascer 
do chamado "sindicalismo autênti- 
co" e o fecundo movimento articu- 
lado desde os encontros de João 
Monlevade, São Bernardo e Vitó- 
ria, até a realização da CONCLAT e 
depois a fundação da CUT, para nos 
darmos conta da importância fun- 
damental que uma significativa par- 
cela de militantes cristãos teve neste 
processo, ao lado de todos os seto- 
res, combativos e autênticos, do 
movimento sindical. 

Na   realidade,   é  ficil   constatar 
que este espaço de a.niculação dos 
cristfos está criado há muito tempo 
e, criado não de fora para dentrç, 

ou como decisão de gabinete, mas 
através do combate difícil dentro 
das fábricas e nos campos, assimco- 
mo nos sindicatos, nas ruas e en- 
frentando   a  mais  dura  repressão. 
Foi a partir do testemunho sofrido 
de muitos cristãos que este espaço 
foi sendo construído e firmado, ba- 
seado cm princípios bastante claros: 

— Os militantes cristãos, apoiados 
em seus movimentos oú serviços 
pastorais e nas CEBs, têm estado 
presentes dentro das lutas do mo- 
vimento dos trabalhadores, den- 
tro dos processos de reflexão, co- 
mo fermento e sal, levando seu 
testemunho e a mensagem evan- 
gélica para essa elaboração práti- 
ca do Projeto, que é do conjunto 
da classe trabalhadora brasileira. 

— Na prática tem ficado claro que, 
como cristãos, não queremos 
construir entidades paralelas de 
organização (sindicatos ou parti- 
dos cristãos) fechadas sobre si 
mesmas e concorrendo em ter- 
mos de poder com os outros mo- 
vimentos. Nem tampouco quere- 
mos criar modelos sócio-pollti- 
cos-culturais apenas nossos. En- 
tendemos que a fé inspira e ani- 
ma toda a nossa ação. Os mode- 
los políticos e históricos devem 
ser criados dentro da própria luta 
e junto com o nosso povo, den- 
tro de suas organizações e não 
apenas a partir de princípios. 

- Os cristãos, baseados nesta con- 
vicção e fundamentados na men- 
sagem do Evangelho, na história 
da caminhada do povo de Deuse 
na própria história da classe tra- 

balhadora, têm  ajudado muito o 
movimento sindical a desenvolver 
uma prática que seja democráti- 
ca, que respeite a evolução das 
pessoas N{contra   a  cooptação  e 
doutrinarismo     dogmático),   que 
ajude a pessoa   a crescer e se de- 
senvolver integralmente em todas 
as   suas   dimensões.. Os  cristãos 
contribuem ainda para que este 
sindicalismo novo seja combati- 
vo, desenvolva uma correta con- 
cepção de classe operária e desen- 
volva uma prática coerente com 
seus princípios. 

Esta contribuição tem sido reali- 
mentada permanentemente, num 
verdadeiro processo de ire vir, em 
que o militante engajado, tendo 
sua comunidade de fé no seu servi- 
ço ou movimento, revisa e planeja 
seu engajamento: sao os grupos 
de base, aos milhares, são os cur- 
sos de formação e capacitação 
em todas as áreas e níveis, são as 
assembléias, os retiros, as celebra- 
ções que, na prática, viabilizam a 
construção deste espaço de reáli- 
mentação dá militância. 

Toda esta caminhada, este teste- 
munho, que é patrimônio da 
Igreja e de todos, não pode ser 
ignorado nesta hora, nem troca- 
do pelo canto de sereia de quem, 
de dentro dos gabinetes interna- 
cionais e, praticamente, ausentes 
de toda essa caminhada, se arvora 
em construtor de espaços de arti- 
culação dos cristãos. . . Entende- 
mos que o processo da implanta- 
ção da CLAT no Brasil, pelo me- 
nos como até agora tem se pro- 
cessado, é um desrespeito e uma 
violência a toda a comunidade 
comum   aos  cristãos  brasileiros. 

uerernos. para concluir, reafir- 
mar, enquanto movimentos e servi- 
ços de Igreja ligados ao mundo do 
trabalho: 

1. Nossa convicção de que é funda- 
mental que o conjunto da Igreja, 
ratificando posições assumidas 
tantas vezes pela CNBB, apoie, 
franca e decididamente, o movi- 
mento sindical e popular, respei- 
tando-o em sua autonomia, re- 
conhecendo a represehtatividude 
de classe de suas instâncias e 
vendo neste movimento um 
instrumento real de construção 
do Reino de Deus entre nós. 

2. Reafirmamos ainda que, no espí- 
rito do texto das Diretrizes Ge- 
rias da A ção Pastoral da Igrej» no 
Brasil (documento 28), os traba- 
lhos pastorais devem contribuir 
para a unidade e o crescimento 
da consciência de classe de nosso 
povo. 

3. Entendemos que cabe è Igreja 
ajudar o nosso povo a desenvol- 
ver seu senso crítico frente 4 toi 
das as instâncias do movimenta 
sindical e político. Da mesma 
forma, entendemos que nSo cabe 
à Igreja apoiar ou identificar-se 
com uma ou outra destas, tendên- 
cias. Neste sentido, estranhamos 
o fato de que uma pessoa tenha 
sido convidada, explicitamente 
em nome da CLA T, a participar 
do Sínodo dos Bispos em Roma, 
na qualidade de ouvinte, como 
representante dos trabalhadores 
da Am érica L a tina. 

4. Finalmente, querentos reafirmar 
nossa  pertença   à   Igreja,  POSSJI 

adesSo ao, conjunto do povo de 
Deus. Compreendemos nesse mo- 
mento que é da mais fundamen- 
tal imnortência uma verdadeira e 
direta   articulação  entre  nós  e 
nossos pastores — sacerdotes e 
bispos — através de canais de co- 
municação, constantes. Desta for- 
ma, poderemos assumir, de modo 
conjunto   e    mi tá rio,   posições 
diante dos desafios mais variados 
que a realidade nos coloca. 

Animação dos  Cristãos no Meio Rural (ACR) 
Ação Católica Operária (ACO) 

Juventude Operária Católica   (JOC) 

Comissão de Pastoral da Terr» (CPT) 
Comissão da Pastoral Operária    (CPO) 

MOVIMENTO EMPRESARIAL CRISTÃO 

Central alemã busca articulação no Brasil 
Dois expoentes da chamada ala conser- 

vadora da Igreja no Brasil, os bispos dom 
Joseph Rommer, auxiliar do Rio de Janei- 
ro, e dom Boaventura Kloppcmburg, au- 
xiliar de Salvador, foram visitados, este 
mês, por empresários alemães vinculados 
ao Instituto das Federações da Indústria 
AlcmS, IDW - A "Fiesp" de lá -, interes- 
sados em articular, no Brasil, reuniões 
com industriais, .grandes comerciantes, . 
empresários rurais e, se possível, também 
com lideranças sindicais cristãs. 

Esse tipo de articulação mereceu, em 
outubro do ano passado, uma reunião in- 
ternacional, em Roma, entre empresários 
e sindicalistas vinculados à Igreja Católica 
ou   que  se  apresentaram como cristãos. 

Nessa reunião, segundo o bispo auxiliar 
do Rio de Janeiro, Joseph Rommer, dis- 
cutiram-se fórmulas para superar diver- 
gências e buscar caminhos que represen- 
tem um diálogo mais fraterno entre o ca- 
pital e o trabalho, sempre tendo como ba- 
se a doutrina social da Igreja. 

0 encontro entre os bispos e represen- 
tantes do empresariado alemão deu-se no 
mosteiro de Vila Kostka, em halci (SP), 
durante a realização da assembléia geral 
da CNBB. Servidos por um Santana cedi- 
do pela Volkswagen, no dia anterior, os 
empresários alemães foram recebidos tam- 
bém por Wolfgang Sauer, quando discuti- 
ram o mesmo assunto — diálogo entre o 
capital e o trabalho. 
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300 mil dedos por ano 
Acidentes do trabalho vão 

ferir 805.521 e matar 4.418 operários 
brasileiros no ano de 1986 

lodo dia 55 brasileiros mor- 
rem em acidentes automobilís- 
ticos. Outros doze são vítimas 
de homicídios. E ainda treze 
pessoas morrem por causa de 
acidentes de trabalho. São três 
estaiisticas estúpidas. Massó 
as duas primeiras inquietam a 
sociedade. Acidente de traba- 
lho fatal c um palavrão que, 
aparentemente, não inquieta a 
ninguém. Contudo, só po ano 
passado, 905.372 empregados 
foram vitimados por acidentes 
do trabalho de graus variados, 
que vão de uma simples dis- 
tensão muscular até a morte, 
no momento cm que.menos 
esperavam.   "Estava   traba- 
lhando numa posição ruim, a 
prensa era muito baixa e não 
tinha banco para sentar", diz 
Afonso   Rocha  Carrilho,   38 
anos, empregado da Metalúr- 
gica Elemclc, no ABC indus- 
trial paulista. "Por um defeito 
de manutenção, a prensa caiu 
auando pus a mão nela. Os de- 
dos ficaram esmagados e ti- 
veram de fazer um enxerto", 
coma Carrilho. O   caso desse 
prensista da Elemclc, longe de 
ser o mais dramático, é o mais 
exemplar, segundo as próprias 
estatísticas oficiais do INAMPS. 
A cada ano, os hospitais de aci- 
demes do trabalho registram a perda de 
300 mil dedos, uma estatística macabra sem 
paralelo no mundo. Apesar de todos os es- 
forços feitos na última década, o Brasil 
ainda continua sendo o campeão mundial 
de mortes relacionadas com o trabalho. 
"Com o fim da recessão", suspeita José 
Fortunatti, 30 anos, presidente do Sindicato 
dos Bancários de Porto Alegre, "as empre- 
sas vão querer produzir mais com máqui- 
nas velhais. Vai aumentar a hora extra e o 
operário cansado fica mais exposto aos aci- 
dentes". 

De fato, muitos sindicatos, sem ter à 
mão as morosas estatísticas do INAMPS 
- os dados de 1985 não foram levantados 
até hoje -, desconfiam de um agrava- 
mento da situação. "É o momento de se 
tomarem providencias sérias sobre o as- 
sunto", adverte no Rio de Janeiro o en- 
genheiro de segurança do trabalho Ubi- 
rajara Sá Rodrigues. "O governo precisa 
lançar outro pacote, o do Acidente do 
Trabalho." A preocupação já chegou até 
mesmo a Brasília, longe do barulho das 
máquinas dos pólos industriais brasilei- 
ros. "Vamos lançar uma campanha se- 
melhante à do congelamento de preços", 
promete José Luís Riane Cosia, 33 anos, 
secretário de Segurança e Medicina do 
Ministério do Trabalho. 

Razões é que não faltam para esse al- 
voroço ainda  surdo.  Com  o congela- 
mento de preços e salários, as negocia- 
ções trabalhistas tendem a concentrar 

energias,  daqui   para  frente, 
em reivindicações antes consi- 
deradas secundárias, como as 
condições de trabalho - e os 
primeiros resultados já come- 
çam a aparecer. É o que acon- 
tece na Elemclc, industria me- 

cânica localizada no bairro da Saúde, em 
São Paulo, onde doze dos 110 operários 
podem exibir mutilações causadas  na 
empresa. "Eles tiveram de me readmitir 
quando o sindicato abriu um processo", 
conta Jorge Azevedo, 28 anos, que foi 
demitido e recontratado depois de um 
acidente no qual perdeu os dedos. Nem 
sempre o acordo pode ser pacífico como 
no caso da Elemek. Sindicatos da região 
movem quase uma batalha campal con- 
tra a Rhccn Metalúrgica, onde setenta 
dos oitocentos empregados são mutila- 
dos e por isso seus diretores estão proibi- 
dos de entrar na empresa. 

A vitória mais espetacular dos sindica- 
tos, no entanto, aconteceu quase por 
acaso, e pode se transformar num escân- 
dalo nacional caso seja comprovado. O 
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, 
em São Paulo, conseguiu provar pela pri- 
meira vez a existência de Comissões In- 
ternas de Prevenção de Acidentes, as CI- 
PAs, funcionando apenas no papel. Es- 
ses organismos são, na legislação brasi- 

leira, as pedras angulares do sis- 
tema de prevenção de acidentes 
nas empresas. Constituída parita- 
riamente por empregados eleitos 
e funcionários indicados pela em- 
presa, as CIPAs deveriam, teori- 
camente, cuidar da prevenção de 
acidentes no trabalho. "Pelo me- 
nos 80% dessas CIPAs são fantas- 
mas",   acusa   Carlos   Clemente, 
presidente do Sindicato dos Me- 
talúrgicos de Osasco. Ele chegou 
a essa conclusão depois de ouvir 

uma denúncia de um associado 
do sindicato que recebera um di- 
ploma de curso de Cl PA depois 
de apenas duas horas de aulas 
teóricas, quando a lei manda que 
sejani no mínimo dezoito horas. 
Acompanhado pelo  responsável 
pela divisão de Segurança e Me- 
dicina do Trabalho da Delegacia 
Regional do Trabalho, Clemente 
compareceu   à   Ergos,   empresa 
que havia sido contratada para a 
aplicação dos cursos. No locaJ de- 
pararam com um funcionário da 
Ergos que se dedicava laboriosa- 

mente a falsificar atas de reunião de várias 
empresas, em livros que nunca poderiam 
ter saído do local de trabalho. A surpresa 
maior foi quando chegou o dono da Ergos: 
Euvaldo Almeida Cabral, que por acaso 
também é agente de segurança do trabalho 
na DRT de São Paulo. "Esse caso não 
foi o primeiro  nem será o último", ad- 
verte Clemente." Existem entre 80 c 100 
empresas que dão cursos e assessoria às 
12 mil CIPAs registradas em São Paulo, 
c pelo menos 90% delas não cumprem a 
legislação, avisando com antecedência a 
programação, o que dificulta a fiscaliza- 
ção." 

Não são só os cursos e treinos das CI- 
PAs ouc deixam de ser registrados, mas 
lambem os acidentes, o que compro- 
mete irremediavelmente o trabalho de 
estudos estatislicos da segurança no tra- 
balho. Em 1976, o INPS mudou a legisla- 
ção de tal modo que as empresas ficaram 
responsáveis pelo pagamento dos pri- 
meiros quinze dias de benefício de um 
acidentado. Assim, quase todos os aci- 
dentes que levam menos de quinze dias 
para recuperação acabaram sendo elimi- 
nados das estatisticas. Isso porque é do 
interesse das empresas não comunicar 
muitos acidentes ao INPS. Cada ramo de 
atividade tem uma classificação de grau 
de risco, estimado em função da quanti- 
dade de acidentes registrados. Quanto 
maior o número deles maiores as taxas 
pagas pelas empresas ao INPS. Foi 
graças'a essa mudança de 1976 que o 
número de acidentes registrados no 
Brasil começou a cair vertiginosa- 
mente, passando do 1,5 milhão, na 
época, paraos aluais 905 mil. A reali- 
dade, no entanto, é difícil de esconder. 
Os acidentes graves, inclusive os que 
resultam em morte ou incapacidade 
temporária, mais difíceis de escamo- 
tear, nunca deixaram de crescer. Para 

Brasil, campeão do mundo 
Acldtnles lalalt na* Indúalriat, per paltti 

Mllhõttd» 
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Brasil E.U.A. R.F.A. Jãpío Rup. Coréia 

fonie: Dados da Organlzaçáo Inlnrnaclonal do Trabalho. 1982 
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agravar mais ainda a incpnfiabilidade 
nas estatísticas brasileiras, muitas cm 
presas mantêm os empregados quase 
que sob ameaça, para que não comu- 
niouem os acidentes. Na semana pas- 
sada, por exemplo, um ajustador mecâ- 
nico carioca contou a ISTOÉ que estava 
trabalhando   sem   botas   de   proteção 
quando foi atingido por uma lâmina - 
mas se recusou terminamemente a se 
identificar,   para   "não  perder  o  em- 
prego". Com o pé engessado, ele não 
sabe se vai recuperar seus movimentos, 
mas prefere esse  risco a denunciar a 
firma que.lhe negou as botas de segu- 
rança no trabalho. Não c um caso inco- 
mum no Rio de Janeiro: as condições de 
trabalho são tão ruins que o número de 
acidentes graves, com mortes, no Es- 
tado,_c praticamente igual ao do Estado 
de São Paulo, que tem três vezes mais 
operários. Mesmo assim, c apesar das 
fraudes na Previdência, ainda há um sub- 
rcgislro de acidentes. Na semana pas- 
sada, num posto medico em Duque de 
Caxias, o motorista José Menezes Car- 

valho, acidentado 
na estrada no fi- 
nal   de   março, 
acabou sendo in- 
ternado   por   sua 
perna   infeccio- 
nada, e não pelo 
acidente. 

Mas existem si- 
tuações   piores, 
como na constru- 
ção   civil.   "Nesse 
ramo,   o   próprio 
mestre - de- obras 
assume   a   função 
de   cipeiro,   na 
maioria dos casos. 
Em vez de cuidar 
da  segurança,  ele 
apenas   se   encar- 
rega de dedar co- 
legas   oue   recla- 
mam   das   condi- 
ções de trabalho", 
denuncia    Leo- 
poldo Silva, tesou- 
reiro do Sindicato 
dos   Empregados 
na Construção Ci- 
vil em Porto Ale- 
gre.  Pior situação 
só mesmo na área 
rural, onde os pla- 
nos de segurança e 
prevenção são mo- 

das remotas das cidades. "A agricultura 
está entre as  três atividades de  maior 
risco no mundo, ao lado da construção 
civil e da exploração de petróleo cm mar 
aberto",   explica   o   agrônomo   Clóvis 
Eduardo Meirelles. Segundo os dados da 
Secretaria de Agricultura do Paraná, por 
exemplo, 1.446 pessoas foram intoxica- 
das por agrotóxicos em 1985, das quais 
144 acabaram morrendo. Em outros Es- 
tados, tal estatística simplesmente ine- 
existe. Mais grave ainda c a 
combinação do desamparo 
do campo com a introdu- 
ção de máquinas. No mu- 
nicípio de Uraí, por exem- 
plo, a 300 quilômetros de 
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Mistério làtal no Brasil 
Diminui o número 
de acidentes gerais 
do trabalho 
registrados... 

... mas  aumentam 
os casos de Incapacidade 
permanente ou morte do 
trabalhador 

(') Estimativas Mas pelo prol José Eduardo Dias Cardoso 
do Dapto de Medicina Social da Sanla Casa de SP 

Curitiba, podem ser encon- 
tradas centenas de pessoas 
sem braços, mãos ou dedos, 
resultado da introdução de 
máquinas de beneficiar o 
rami, arbusto do qual se ex- 
trai uma fibra para tecidos 
semelhantes ao linho ou à 
cambraia. Oficialmente, pelo 
menos 6 mil pessoas foram 
mutiladas por essas máqui- 
nas entre 1970 e 1983, c a in- 
denização que o Estado paga 
por isso é de apenas meio sa- 
lário mínimo. 

Nesses casos, pelo menos, há uma in- 
denização mínima a receber. TaJ nem 
sempre acontece quando não se pode 
provar imediatamente a conexão entre o 
trabalho e o dano causado ao trabalha- 
dor. É o caso das doenças ocupacionais, 
coisa que praticamente*' não existe no 
Brasil. No ano passado, .cm lodo o país, 
apenas 3.283 doenças profissionais foram 
oficiahnente registradas;..."São números 
totalmente ficu'cios", denuncia Raquel 

Rigotto, médica da De- 
legacia Regional do Tra- 
balho em Minas Gerais. 
"Nos Estados Unidos, 
existem 33 casos de 
doenças profissionais 
para cada grupo de 10 
mil trabalhadores, en- 
quanto   no   Brasil   essa 

proporção é de I para 10 
mil,   Será   que   estamos 
em meio a uma epide- 
mia   de    saúde?",   per- 

gunta a médica mineira. Mais surpreen- 
dente ainda é o fato de o Brasil não ter re- 
gistrado até hoje um caso sequer de câncer 
ocupacional. Nos EUA, pelo menos 38% 
dos câncercs são diagnosticados como ad- 
3uiridos no ambiente de trabalho. Isso quer 

izer que das 18.012 mortes de câncer 
ocorridas somente no Estado de São Paulo, 
em 1979, pelo menos 6.800 deveriam ser 
classificadas como doenças do trabalho - e 
não foram. Brevemente, no entanto, a Jus- 

tiça poderá reconhecer um 
caso pioneiro. Camila Saraiva 
Vieira, 43 anos, ajudada pelo 
Sindicato dos Químicos do 
ABC paulista, está tentando 
provar que seu marido, Pedro 
Mangueira Filho, contraiu leu- 
cemia devido ao contato que 

_ ele tinha diariamente com o 
benzeno, uma substância can- 
cerígena, no locai onde traba- 
lhava, a indústria Química 
Matarazzo, em São Caetano. 
Depois de trabalhar durante on- 
ze anos junto a essa substância, 
Pedro só parou para ser interna- 
do e para morrer. De indtni/a- 
ção recebeu somente 700 ciuza- 
dos, correspondertes a férias e 
13' salário. Flávio Carvalho 

com SucurNalsA 
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trabalhadores riifâl 

Nelson Ribeiro vai ao enterro do 
padre assassinado no Maranhão 

Do Reportog*m Local 

0 corpo do padre Josúno Moraes 
Tavares, 33, coordenador da CPT 
(Comissão Pastoral da Terra) no 
norte de Goiás, diocese de Tocantlnó- 
polls, será sepultado boje, às llh, 
nessa ddade da região conhecida 
como "Bico do Papagaio", com a 
presença do ministro da Reforma 
Agrária, Nelson Ribeiro, que afirmou 
ontem que é necessário mais segu- 
rança no norte de Goiás e no sul do 
Pará". O padre foi assassinado 
anteontem, às 12hl5. com um Üro de 
revólver calibre 32 disparado por um 
pistoleiro, cpando subia as escadas 
dos escritórios da diocese de Impera- 
trir (MA), logo depois de chegar de 
Sáo SebastlSo (GO), onde era vigá- 
rio. O pistoleiro encontra-se foragido. 
Padre Josimo é o segundo sacerdote 
católico assassinado no Brasil, em 
menos de um ano, em função de 
conflitos agrários: em agosto do ano 
passado, foi morto em Caçoai (MT) o 
missionário lUiiano Ezequlel Ramin, 
32, da Ordem dos Padres Combonia- 
nos. 

A viagem do ministro ao sepulta- 
mente do sacerdote nâo será oficial. 
O ministro decidiu Ir a Goiás porque 
conhecia, pessoalmente, padre Josi- 
mo, corjsiderado por ele um "homem 
bom". Segundo Ribeiro, seu mi- 
nistério gTfnmlmi "mais de vinte 
processsos de intervenção do governo 
para a realização da reforma agrária 
no norte de Goiás". Disse que 
também o sul do Pará há processos 
de reforma agrária em terra^ agita- 
das pela violência: "Lá sáo umas 
quarenta propriedades que estão sob 
exame". 

Nelson Ribeiro declarou que ime- 
diatamente após ter tomado conhe- 
cimento da morte do padre, através 
do bispo de Imperatriz, d. Alcimar 
Magalhães, ligou para o presidente 
da Câmara, Ulysses Guimaáes, que 
exercia a Presidência da República, 
que "se disse impressionado com a 
noticia" e pediu o telefone do mi- 
nistro da Justiça, Paulo Brossard. 

D. Ivo 
Consternado, o presidente da 

CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, d- Ivo Lorscheiter, 
foi lacônico, ao comentar ontem, por 
telefone, a morte do padre Josimo: 
"Uma violência como essa náo se 
comenta com palavras". As ameaças 
de morte contra o padre Josimo 
Tavares haviam sido denunciadas 
diretamente ao presidente José Sar- 
nev pelos bispos do norte de Goiás e 
pelo arcebispo de GolAnia, d. Antônio 
Ribeiro de Oliveira, pouco antes da 
viagem presidencial a Portugal. 

Já o presidente da CPT (Comissão 
Pastoral da Terra), d. José Gomes, 
bispo de Chapecó (SC), afirmou 
ontem^ também pelo telefone, que o 
assassinato "demonstra a ineficiên- 
cia governamental para executar a 
reforma agrária dentro de um clima 
de paz e tranqüilidade". Acrescentou 
que o padre Josimo "havia saldo da 
rejjiáo do Tocantins porque a pressão 
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de fazendeiros e pistoleiros era muito 
forte e, mesmo assim, foi morto pelas 
costas, po Maranhão". D. José classl- 
fleou o homicídio como "atitude 
demoníaca". 

UDR 
A morte do padre Josimo ocorreq 

poucos dias depois da publicação de 
uma carta da UDR (União Democrá- 
tica Rural), que reúne grupos de 
fazendeiros   da   região,   pela   seçáo 
"Cartas doe Leitores" do jornal 
"Correio Braziliense", do Distrito 
Federal, com referências diretas e 
nominais ao sacerdote, acusando-o de 
"instigar" ocupações de terras no 
norte goiano. Os bispos de Goiás 
acreditam, por isso, num eventual 
envolvimento da UDR nesse crime. 

0 presidente da UDR de Goiás, 
Ronaldo Caiado, que é fazendeiro e 
médico, procurado ontem pela Folha, 
por telefone, das 14 àe 19h, afio foi 
localizado em sua residência. Seus 
familiares disseram que ele se encon- 
trava em viagem ao interior do 
Estado, em local que não é possível a 
comunicação telefônica. 

Podido fmstrado 

Durante a assembléia da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil) em abril último, no convento 
de Itaici, município de Indaiatuba, a 
99 km a noroeste de São Paulo, o 
superior do padre Josimo, d. Aloisio 
Hilário de Pinho, bispo de Tocantinó- 
polis (GO), tomou a iniciativa de 
denunciar^ um atentado sofrido pelo 
sacerdote: Quando viajava de Augus- 
tinópolis para Adxá, norte goiano, o 
carro do "padre Josimo foi alvejado 
por pistoleiros que viajavam num 
automóvel Passai. O Toyota do padre 
ficou cheio de buracos de balas. Ele 
prestou queixa na delegacia de poli- 
cia de Augusünópoüs. D. Aloisio 
pediu então protecáo ao governo 
federal, enquanto o bispo de Bacabal 
(MA), d. Pascácio Retler, denunciou 
ameaças contra outro padre, José 
Almeci Araújo, do município mara- 
nhense de lima Campos, também 
por questões fundiárias. Aparente- 
mente, não foi dada qualquer prote- 
cáo policial ao padre Josimo. 

Segundo disse, ontem, às 9h, pelo 
telefone, a professora Maria do 
Perpétuo Socorro Oliveira Marinho, 
22, funcionária do MEB (Movimento 
de Educação de Base), que socorreu 
o padre, ele,foi baleado ao subir dois 

degraus da escada que dá acesso ao 
escritório da CPT em Imperatriz. O 
pistoleiro (Identificado como um ho- 
mem alto, de cabelos louros e 
barrigudo) disparou dois tiros, pelas 
costas. Uma oas balas entrou pelos 
rins e saiu pelo lado do coração, 
sendo depois recolhida e entregue à 
polícia. 0 padre ainda conseguiu 
entrar em seu apartamento, deixou 
sua valise e pediu socorro. Ao ser 
levado para o hospital, disse que 
"sabia- que dessa vez ia morrer", o 
que ocorreu ás 13hl5, antes de ser 
operado no hospital de Imperatriz. 

Pre«oeml985 
Dirigindo a CPT ém seis municípi- 

os (Itaguatins, Axlxá, Sítio Novo de 
Goiás, Sáo Sebastião do Tocantins e 
Araguatins), entre os rios Tocantins 
e Araguaia, norte goiano, o padre 
Josimo atuava numa região de 80 mil 
habitantes, dos quais 95% trabalha- 
dores rurais e 5% fazendeiros, auto- 
ridades municipais e funcionários, 
sendo que, das terras produtivas, 
85% pertencem a grandes proprietá- 
rios, segundo dados da CPT levanta- 
dos em agosto de 1985. Na região, 

, trabalhou também o missionário ita- 
liano leigo Nicola Arpone, preso em 
1979, pelo major Sebastião Curió, 
hoje deputado federal (PDS-PA). 

Em novembro de 1984, o padre 
Josimo foi preso, com mais 13 
lavradores e uma agente pastoral, 
Lurdes Lúcia Gol, acusados como 
mandantes (ele.e Lúcia) e executores 
da morte do fazendeiro José Marceli- 
no de Queiroz, conhecido como "José 
Palmério". A partir desse caso, os 
bispos goianos registraram invasões 
policiais a fazendas e denunciaram, 
ao governador de Goiás e atual 
ministro da Agricultura, íris Rezende 
(PMDB), torturas aos prisioneiros. 
Nunca foram apresentadas provas, 
mas Josimo e os demais envolvidos 
continuaram processados. A prisão 
deles coincidiu com a visita, ao norte 
de Goiás e sul do Maranhão, de uma 
delegação do Parlamento Europeu. 

Enifíirü mine 3 mil em TücüiUinviitAis 

Cerca de três mil pessoas — entre 
elas o ministro da Reforma Agrária, 
Nelson Ribeiro, dez bispos e SP 
padres — compareceram ontem ao 
enterro do padre Josimo Moraes 
Tavares, em Tocantinópolis, extremo 
norte de Goiás, a cerca de 1.300 km 
de Goiânia. 

O caixão com o corpo de padre 
Josimo foi transportado por repre- 
sentantes de posseiros do extremo 
norte goiano (conhecido como região 
do "Bico do Papagaio") por cerca de 
2,5 km em procissão pelo centro de 
Tocantinópolis   até   o   cemitério. 
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Do Sucursal de Brasília 

O   porta-voz    da   Presidência 

Presidente foi informado sobre ameaças 
Josimo no dia 15 daquele mês—, 

^ enviando-o depois ao SNI. O porta- 
voz retificou informação prestada às 
15h, quando afirmou que o presidente 
nâo fora avisado de que a vida do 
padre corria perigo. Segundo ele, 
porém, no documento, "em nenhum 
momento são pedidas providências 
específicas" com relação ao caso. 

República, Fernando César Mesqui- 
ta, disse ontem, às 18h30, que o 
presidente Sarney leu o documento 
que lhe foi entregue, no último dia 30 
de abril, por um grupo de bispos 
goianos —relatando, entre outros 
casos, o atentado sofrido pelo padre 



rabalhadores 

Histá cm marcha um complô armado 
para deter a reforma agrária no Brasil. 
Foi o próprio presidente José Samey 
quem primeiro identificou a existência 
de milícias armadas a serviço de fazen- 
deiros, nas áreas onde é mais dramático 
o conflito pela posse da terra. No encon- 
tro que teve no último dia 30, cm 
Brasília, com cinco bispos da Regional 
Centro-Ocstc da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), o presi- 
dente comentou que os serviços de segu- 
rança do governo estão atentos à ativi- 
dade de um grupo paramilitar, chamado 
"Solução", que atua no Centro-Oeste. 
Na conversa, o bispo de Miracema, 
Goiás, dom Jaime Collins, contou ao 
presidente que um grupo de homens li- 
gado à "Solução" promoveu um massa- 
cre de trabalhadores rurais, no dia 14 de 
abril, em uma área chamada Vale do 
Juari, no município de Romeira, assassi- 
nando quatro pessoas, para depois aban- 
donar os corpos no povoado de Cruz Al- 
tina. "Uma mulher foi encontrada dila- 
cerada, não morta, com uma filha no 
colo queimada e sem vida", relata dom 
Jaime. O presidente também foi infor- 
mado de que o padre Jósimo Moraes Ta- 
vares, de Tocantinópolis, também cm 
Goiás, sofreu um atentado, no dia 15 de 
abril, quando o jipe em que viajava foi 
ultrapassado por dois carros - um Passat 
e um Voyage -, tendo sido perfurado por 
cinco projéteis. 

O grupo paramilitar detectado pelo 
presidente tem endereço certo. A Solu- 
ção é uma empresa com sede na rua 7, 
número 233, no centro de Goiânia, que 
presta serviços de segurança a fazendei- 
ros. É uma entre quinze concorrentes 
num negócio que cresce como nunca. 
Fontes ligadas à Comissão Pastoral da 
Terra garantem que a firma A Solução 
é dirigida pelo coronel da reserva do 
Exército Irineu da Silva Mattos, ex- 
secretário da Segurança de Goiás, no 
governo de Irapuan Costa Jr., hoje de- 
putado federal pelo PMDB. Em sua 
casa - uma verdadeira fortaleza, guar- 
dada por dois cães da raça Fila, em 
Goiânia -, na sexta-feira, o coronel 
Mattos, carioca, 55 anos, lembrou-se 
sem dificuldades da empresa e tomou 
a iniciativa de dizer que A Solução, 
que diz ler vendido há mais de um ano, 
presta segurança a fazendeiros. Hoje, 
também dono de terras - e membro da 
União Democrática Ruralista (UDR), 
organização de fazendeiros que se 
opõe à reforma agrária-, Mattos reco- 
nhece que seus companheiros da UDR 
realmente pensaram em fazer segu- 
rança armada em suasifazendas, "pois 
acreditavam que tudo ia se transfor- 
mar num conflito armado". Agora, 
contudo, insiste Mattos, os fazendei- 
ros acreditam que a prioridade é "in- 
vestir em assistência jurídica para evi- 
tar as desapropriações". 

É certo, porém, que a atividade dos fa- 
zendeiros e da empresa A Solução não 
parece tão inocente. No conflito ocor- 
rido no Vale do Juari, segundo telex en- 
viado ao Ministério de Desenvolvimento 
c Reforma Agrária (Mirad), "ocorreram 
cinco mortes em 24 e 25 de abri! do cor- 
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rural 

Tiroteio no campo 
Fazendeiros organizam 

grupos paramilltares para 
evitar a reforma.agraria 

ISTOÉ U/5/1986 

rente ano, na propriedade do sr. Luís 
Spindola".^ a mensagem informa que, 
"após contatar os serviços do 3' Bata- 
lhão PM de Araguaina, houve realmente 
a morte do sr. Iracüio Cícero Faria Ba- 
tista, ex-policial, que estava a serviço do 
proprietário, e que também existe em 
Goiânia firma que presta segurança a fa- 
zendeiros denominada A Solução, 

C • • •) Entrevistado por 
ISTOÉ, na sexta-feira, em Goiânia, Sou- 
za confirma que adquiriu a empresa de 
segurança há dezoito meses, do mesmo 
coronel Mattos - "com quem "tenho rela- 
cionamento de amizade" -, negando, po- 
rém, que preste serviço de segurança a 
fazendeiros: "Falta pessoal e arma- 
mento; tenho cem homens e apenas qua- 
renta armas". Souza garante que Iracílio 
Batista, morto na propriedade de Luís 
Spindola, nunca foi empregado da A So- 
lução, ainda que tivesse deixado lá uma 
ficha de emprego. O comandante da 
Polícia Militar de Goiás, coronel Álvaro 
Alves Jr., informou que o soldado 
Iracílio foi expulso da PM em janeiro 
deste ano, po/que bebia em serviço e 
molestava pessoas na rua. Mas a grande 
preocupação do coronel Alves Jr., no 
momento, é com o "número dos casos 
de ex-policiais militares recrutados por 
fazendeiros para vigiar suas terras, o que 
tem causado muitos problemas, porque 
normalmente ocorrem mortes e o nome 
da PM acaba envolvido". 

Com a proliferação dos grupos para- 
militares, "o clima no campo ficou o pior 
possível, com os lavradores submetidos a 
uma violenta repressão armada quando 
tentam defender-se", relata dom Aloísio 
Hilário Pinho, bispo de Tocantinópolis. 
"Posso garantir a existência e a violência 
do grupo 'Solução', que é uma organiza- 
ção muito bem estruturada e que pode- 
ria estar por trás do atentado contra o 
padre Jósimo." 

Foi justamente a preocupação com 
esta atividade dos grupos paramilltares 
que levou os bispos ao presidente Sar- 
ney. Eles entregaram um relatório sobre 
as violências na região CentrorOeste, 
ilustrado com fotos e números mos- 
trando a escalada da violência por 
parte dos fazendeiros, 

O local mais violento, assegura o pa- 
dre Ricardo, é o município de Xinguará, 
a 800 quilômetros de Belém. "Somente 
no ano passado foram mortos 26 traba- 
lhadores rurais na região", acusa o pa- 
dre Rezende. "Lá existem diversas milí- 
cias de pistoleiros alugados por latifun- 
diários." Um dos jagunços. Sebastião Pe- 
reira Dias, o Sebastião da Tercsona, 
"tem um escritório cm Marabá e atua 
em diversos municípios, tendo matado 
quarenta pessoas, com dezoito pistolei- 
ros a serviço, para atender aos fazendei- 
ros". Conta o padre que "Tercsona" 

chegou a ser preso em I' de novembro 
do ano passado; 

Rezende relatou todos esses fatos ao 
presidente, que demonstrou emoção e 
susto diante do dramático relato. A au- 
diência de Sarney com os bispos durou 
45 minutos e "o presidente disse que iria 
mandar um general à região do Bico do 
Papagaio, na fronteira do Pará, Mara- 
nhão e Goiás", lembrou o padre Re- 
zende. Samey também mostrou estar in- 
formado sobre os conflitos pela posse da 
terra em Bacabal, no Vale do Mearim, 
Maranhão, seu Estado, lembrando que 
já tinha enviado para lá o general Ivan de ■ 
Souza Mendes, chefe do Serviço Nacio- 
nal de Informações, com a finalidade de 
levantar um mapa do conflito. ' 

(...) No final do encontro, 
contudo, o bispo de Goiás Velho, dom 
Tomás Balduíno, alertou o presidente de 
que, logo depois da passagem do general 
Ivan, o próprio bispo Rettler havia sido 
ameaçado de morte. 

A região de Bacabal ganhou notorie- 
dade no dia 23 de novembro do ano pas- 
sado, quando uma tropa de cem policiais 
militares do Estado do Maranhão," co- 
mandados pelo secretário da Segurança, 
João Antônio Silva Jr., comandou uma 
verdadeira operação de guerra contra os 
povoados de Aldeias e de Pau Santo, na 
vizinha Lagoa do Junco. Camponeses fo- 
ram espancados e uma assembléia de 
trabalhadores rurais acabou dissolvida. 
Mais grave: um dos moradores ac Pau 
Santo, Manoel Monteiro da Silva, 78 
anos, morreu depois que sua casa foi me- 
tralhada pelos policiais. O coronel Silva 
Jr. declarou, dias depois, à televisão, 
"que não se interessava pela idade que 
ele tinha, mas sim pelo calibre da arma 
que empunhava", contestando o depoi- 
mento de testemunhas, segundo as quais 
Manoel estava desarmado e tentava fu- 
gir pelos fundos de sua palhoça quando 
foi metralhado. 

A preocupação do coronel Silva Jr. e 
do governador do Maranhão, Luís Ro- 
cha, que justificou a intervenção em Ba- 
cabal, ligava-se a possibilidades de a ação 
dos trabalhadores rurais pela posse da 
terra converter-se numa guerrilha. Por 
isso, em novembro, chegaram a sugerir 
que os camponeses locais estavam sendo 
treinados na Nicarágua, para fomentar a 
guerrilha na região. A versão do asses- 
sor jurídico da Comissão Pastoral da 
Terra do Maranhão, José da Costa 
Santos, é bem diferente. Para ele, 
existe no Maranhão "um verdadeiro 
terrorismo de Estado contra lavrado- 
res e posseiros, sob o comando do co- 
ronel Silva Jr.". Nessa linha, a violên- 
cia na região do Bacabal, no ano pas- 
sado, foi uma resposta à pressão que a 
Igreja vinha fazendo sobre o governa- ^^ 
dor Luís Rocha, para que pusesse fim^^ 



tiràbàíhadórés rural 
à violência no campo, impedindo, pelo 

' menos, que a polícia se colocasse do 
lado dos fazendeiros. 

Para o coronel Silva k., o bispo de Ba- 
cabal, dom Pascásio, c uma liderança 
dos elementos estrangeiros do clero que 
provocam a eclosão de conflitos artifi- 
ciais no campo 
Ele garante que não há grupos armados 
a serviço de fazendeiros no Maranhão, 
mas confirma que os criadores de gado 
estio se organizando para evitar a explo- 
são de conflitos artificiais, que encobrem 
um interesse de tomar posse de proprie- 
dades privadas. 

O governador do Maranhão, Luís Ro- 
cha, nega qualquer envolvimento do se- 
cretário da Segurança, Silva Jr., com 
grupos paramilitares de repressão aos la- 
vradores. "Ao contrário, queremos é 
proteger os lavradores, pois existem çru- 
pos armados no Maranhão, organiza- 
dos por pessoas estranhas, que nem la- 
vradores são." 

Ele nega que esteja na linha de 
frente dos que resistem à reforma 
agrária e argumenta ter oferecido 300 
mil hectares de terras públicas, na re- 
gião do Chapadão, no Sul do Estado, 
para distribuição aos sem-terra. 

Até agora, porém, afiança o ministro 
do Desenvolvimento e Reforma Agrária, 
Nelson Ribeiro, não houve qualquer 
proposta neste sentido. E demonstra 
preocupação com a escalada da violên- 
cia no campo, reconhecendo que exis- 
tem grupos de fazendeiros que se arma- 
ram e passam a agir ostensivamente para 
defender suas propriedades. O fato é que 
o governo está entre dois fogos. O adia- 
mento da reforma agrária faz aumentar 
os reclamos dos sem-terra, com o apoio 
da Igreja Católica. De outro lado, os fa- 
zendeiros pegam em armas e começa 
uma espiral de violência. Assim, a ação 
de Samey parede estar voltada para coi- 
bir a organização paramilitar dos pro- 
prietários de terras, conforme seu teste- 
munho aos bispos, na reunião do dia 30. 
Simultaneamente, procura aplacar a in- 
segurança dos proprietários de terras, te- 
merosos de que a reforma agrária tome 
rumos radicais. Assim, antes de partir 
para suaviagem a Portugal, o presidente 
José Samey deixou plantado no centro 
do cenário onde se desenrola a reforma 
agrária brasileira um espantalho sob me- 
dida. Trata-se de Pedro do Carmo Dan- 
tas, 59 anos, com um currículo apro- 
priado para deixar de sobreaviso todos 
os funcionários e diretores do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), onde, no entender 
dos inimigos da redistribuição das ter- 
ras, predominam agentes esquerdistas 
implantados ainda no tempo de Tan- 
credo Neves. Tenente reformado do 
Exército, Dantas foi inicialmente indi- 
cado pelo ministro dos Transportes, 
José Reinaldo, mas acabou entrando 
no INCRA pela porta do Gabinete Ci- 
vil,   onde   está   instalado -o   ministro 
Marco Maciel. (       H -r. 

\ • • ■ l Na sua 
posse, na terça-feira passada, ne- 
nhuma entidade que reúne trabalha- 
dores rurais ou camponeses sem terra 

mandou representante. "Ele não conta 
com nossa confiança" explicou Fran- 
cisco Urbano, um dos diretores da 
Confederação Nacional de Trabalha- 
dores na Agricultura, que reúne 8 mi- 
lhões de filiados em todo o país. 

Como se não bastasse todo esse clima 
de desconfiança, Dantas resolveu estrear 
com uma tirada aue irritou mais ainda os 
representantes dos sem-terra c as alas da 
Igreja que  combatem a violência no 
campo. "Os fazendeiros estão se ar- 
mando não para. impedir a reforma 
agrária", disse Dantas, "mas sim oara 
defender o patrimônio". 

A nomeação de Dantas, no entanto, 
agradou em cheio aos representantes dos 
proprietários rurais, especialmente em 
São Paulo, onde a resistência à reforma 
nãò é a mais violenta, mas é a mais arti- 
culada e a que reúne mais poder de fogo 
econômico e político. 

A pressa de Montoro tem uma razão: 
sem o aval dos proprietários rurais, o Es- 
tado de São Paulo não terá seu plano re- 
gional sancionado pelo presidente Sar- 
ney, o que vai eqüivaler a um grande 
desgaste político nesse áno eleitoral. Por 
isso Montoro e seu candidato à suces- 
são. Crestes Quércia. irão a Brasília logo 
após o retomo de Samey para tentar ob- 
ter a aprovação do plano de reforma no 
Estado - trunfo fundamental para Quér- 
cia consolidar sua vantagem junto às ad- 
ministrações e eleitores do interior. Um 
retrato vivo desse problema que assusta 
Quércia em sua caminhada eleitoral po- 
dia ser visto na semana passada nits es- 
tradas próximas a Presidente Epitácio, 
município do Ccntro-Oeste paulista. 
Nessa região, relativamente rica para os 
padrões brasileiros, já se podem ver ce-- 
nas que antes só se detectavam nas regiões 
mais pobres do país. Desde janeirtS, 
perto de 3 mil adultos desempregados, 
acompanhados de 2 mil crianças, estão 
acampados numa «strada vicinál, expuW 
sos da terra pela mecanização agrícola e 
pela resistência dos latifundiários em ar- 
rendar terras. Vivendo cm barracas de 
madeira, lona ou capim, com 0 chão de 
teita vermelha servindo de piso t Cama, 
essas 700 famílias formam" uma" Cena 
amarga' no mais rico Estado brasileiro. 
"Estamos suportando tudo isso para ga- 
rantir um pedaço de terra, que é o futuro 
de nossos filhos", lamentava na semana 
passada  a acampada  Maria Azevedo. 

Ascãnio Seleme e Graça Ramo.!, de.Grtdrito.cOTn 
Ártosto Teixeira (Brasítia), Graça Souza (SOo 
Paulo) .             , 
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Luta rural 
já matou 82 
só este ano 

A coordenadorla de 'Con- 
riltos do Ministério da Re- 
forma e do Desenvolvimen- 
to Agrário registrou, nos 
primeiros quatro meses 
deste ano. 82 mortes no 
campo, em 13 Estados, na 
disputa pela posse da terra. 
O índice representa um au- 
menlo de 63 por cento de 
casos em relação ao mes- 
mo período do ano passado. 
Isso significa que. em mé- 
dia, ocorreram 25 mortes 
por mês ou que a cada dia 
uma pessoa foi vitima da 
violência no melo rural. 

Desse total de 82 mortes, 
duas foram suicídio de la- 
vradores do Rio Grande do 
Sul. em janeiro, quando a 
seca se tornou Intensa na- 
quela região e nâo havia re- 
cursos para cumprir os 
compromissos bancários. 
Entre as' comunidades 
Indígenas foram registra- 
das 18 mortes, três delas de 
Índios assassinados em Sâo 
Gabriel da Cachoeira, por 
pistoleiros da empresa de 
mineração Gold Amazon e 
15 recentemente em uma 
chacina ocorrida em Ron-' 
dônla. 

Entre as vitimas da vlor 
lèncla estão quatro mulho- 
res, uma delas Indla e as 
demais trabalhadoras ru- 

. rals. Dos conflitos nâo es- 
caparam também os Jo- 
vens menores de Idade. 
Neste período morreram 
três, um deles queimado 
durante uma acâo dedes- 
pe)o promovida por poli- 
ciais militares na Faicnda 
Vale do Juarl. no município 
de Colmèla (GO), e dois 
que eram pistoleiros, em 
uma emboscada feita por 
lavradores no município 
paulista de Perulbe. 

Do tolál de vlümas. 40 
eram trabalhadores ryrals 
e o restante se dlylde entre 
pistoleiros, policiais, fazen- 
deiros e empregados de la- 
tifundiários. Entre os tra- 
balhadores rurais se desta- 
ca um lavrador acampado 
em Mundo Novo. que mor- 
reu torturado por policiais. 

Entre os 13 Estados, se 
destacam o Pará. com 18 
mortes; Rondônia, com 19; 
Mato Grosso, com 10 e 
Golas, com sete. Desses es- 
tados, no UlUmo dia 2 o pre- 
sidente Josè.Sarney apro- 
vou o plano regional de re- 
forma agrâj-la no Pará e no 
MatoGroasp. 
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trabalhadores ruraf 

Relação dos pisloleiros e mandanies envolvidos nos 
assassinatos invenlariados no quadro geral dos mortos 

PlstoUlres 

Sebislião  da Terezona 

Município 

rrinetseo   de  tal 
Arcelindo  Jardim 
Antônio Boi 
Edson de  Sousa 

Marabá-PA 
S. Joio do Araguaja-PA 
Rio  MarU-PA 

Meira j  CapeJlnha-MG 
Sào Romío-MG 
Xinguara-PA 

José  Monteiro de Brito 
ímorto) 

José  de  Assis Rodrigues 
Chlmarrlo 
Zé Bomba 
Neguínho 
Santinho 
Evandro  Guedes 
Raimundo Zeca 
Luiz Chaves 
Francisco  Emillano 
Antônio 
João Soares dos Santos 
Hamilton 
Trajano Bueno  Bicalho 
Wilson     Conceição     Pi- 

nheiro  (morto) 
Vicente Dia» (morto) 
Gil   (morto) 
Baixinho  (morto) 
EdlUon de Souza Olivei- 

ra 
Dófnlngos Dias doa San- 

tos 
Manoel 
Rita 
Paulo 
Paulo Veado 
Manuel Gerônimo 
Fablano 
José  de  Paulo  Brandão 
Alonso 
Deuzéllo   França   (preso) 
Francisco Almeida (pre- 

so) 
Naglb  Almeida  (preso) 
Alclndo de tal 
Almlr Mala da Coita 
bouro 
Vadinho 
João dos Santos 
José  Martüho 
Chico  Ribeiro 
Jbsé Teresa  (Zé  Geren- 
te) 
Nego  Bllar 
Chico 
Manoel 
José   Mana   Carvalho 
Nonato 
C«cè 
Erico  Santos  Bandeira 
José  Luiz  FranchelU 
Raimundo Clrilo Dantas 
Antoninho 
Francisco Domingos  Al- 

ves "Chicão" (morto) 
Joio  Doido 
Zé 
Patrício 
Lòurival Chaves da Ro- 

cha 
José Paulino  da Silva 

(Dedé Baiano) 
Lucivando    (ou    Gilson 

Paulino da Silva) 
Maurício   de  tal 
Jorge  Preto 
Erico  de  tal 
Jurandir   (preso) 
Zé Augusto 
Lusimar 
Gaspar (preso; 

Xinguara-PA 
Xinguara-PA 
Xlnguara-PA 
MaribiPA 
Conceíçio do  Arag.-PA 
S.  Joio  do Araguala-PA 
S. Joio  do Araguaia-PA 
Sta. Luzia-MA 
Sla. Luzia-MA 
Sta.  Luzia-MA 
Xlguara-PA 
Collnaa-MA 
Xínguara-PA 
Itaguatlns-GO 

Canavieiras-BA 
Canavíeiras-BA 
Canavlelras-BA 
Cana-vielras-BA 

Canaylelras-BA 

Canavlelras-BA 
CodWAA 
Codô-MA 
Codô-MA 
Timblras^IA 
Timblras-MÀ 
Tlmblras^IA 
Arlpuana-MT 
Arípuana-MT 
Arlpuana-MT 

Aripuana-MT 
Aripuana-MT 
Arlpuana-MT 
Lago da Pedra-MA 
Marclonllio Sousa-BA 
Marcíonllio Sonsa-BA 
Marclonllio Sousa-BA 
Marcíonllio Sousa-BA 
Monção-MA 

Coroata-MA 
Coroata-MA 
Coroata-MA 
Coroata-MA 
Sta.   Luzia-MA 
Paragomlnas-PA 
Paragominas-PA 
Campina Gde. do Sul-PR 

Coroalâ:MA 
Coroala-l\;A 
Coroata-MA 
Pio XII-MA 

Marabá-PA 

Qubcadá-CE 

Qutxâdá-CE 
Mato Verde-MG 
Mato Verde-MG 
Xlnguara-PA 
Rio   María-PA 
Xlriguara-PA 
Redenção-PA 
Rio  Maria-PA 

M«nd«nt*» 

Almlr Q. de Moraei (Far. B'ortaleia) 
José Oacar'd« M. VergoUno (Fiz. Ubí) 
N.I, 
Ulnas  Caixa 
Fazenda  Galba 
Edl Caüor da Nobrega (Cast. Pau Fet^ 

rado) 

Aloysio Ribeiro Vieira 
Ingi Agropecuíria S.A. 
José Oscar de M. VergoUno (Faz. Ubá) 

Agro. industrial N. S. 'de Fátima S.A. 

Neií Murad  (morto; 
N.I. 
Almlr Q. de Aüoraes (Faz. Fortaleza) 
N.I. 

Dely Dias dos Santos (Faz. Sarampo) 

Soe. A. Ind. Babaçu S.A- (Sagrisa) 

Raimundo' Nonato Lünt ("Chebe") 

Osmar Bruno Ribeiro (Fa2. Catuva) 

Oswaldo Alexandre ida Costa 
Rainmndo Viana e Atitpnlo-Gulmaríes 

Antônio  Quincas 

José Lamar  (Faz. Comaia) 

José  Lamar  (Faz. Comaia) 

Nelson Frota (Faz. Aparecida) 
Blinch  (Far.   Surubiju) 
BUnch (Faz. Surubiju) 
Faz. RcunWa 
Faz. Reunida 
Faz. Reunida 
Faz. Reunida 

Luclvan  Quadro» Correia 

N.I. 

Manuel Pereira Üma (Faz. B. Ventura) 

Antônio C. Silveira (Faz. Barrelrlnho»> 

AJipio Cardoso (Gleba 10) 
Ovldlo Gomes de Oliveira (Faz. Canai) 

Ovidio Gomes de Oliveira (Fas. Canai) 
Vanduir Gonçalves de Paula (Faz. Va- 

le da Serra) 

N.o de ardem 
Ptftrenf» ao quxlro 

geral de mortos 
006 . 012 - 091 • OOfl 
076 • 081      i 
013 
019 

042 - 046 

042 - 046 
042 • 046 
042 - 046 

047 
061 
076 - 061 
076 • 081 
082 • 083 
082 • cm 
082 • 083 
084 
ORS 
091 - 096 
097 

099 106 
099 106 
099 106 
099 106 

00» 106 

099 106 
107- 
107 
107 
110 

111 
111 
116 
116 
116 

116 
116 
116 
127 
12S 
128 
128 
128 
133 

157 - 159 
157 - 159 
157 • 159 
167 - 159 
162 
165 : 169 
185 • 169 
170 - m 
170 - 171 
170 - 171 
170 - 171 

172 
172 
172 
173 

215 - 218 

215 - 216 

215 - 216 
239 
239 
247 
2S3 
Z53 
253 
253 

253 

Essa lista  faz pari» do  documento  "Conflitos d»  ferra", piginas 53 < 
Contlitei Agràriot, do MIRAD. 

54,    elaborado    pele     Coordenaderla    rf« 
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economia 

Seadee Dieese afirmam que 
desemprego subiu em março 

FOLHA DE S. PAULO 6/5/86 

DCI - 6/5/86 

u Paulo Vieira Uma 
A taxa de desemprego voltou a cres- 

cer na Grande São Paulo no mês de 
março, alcançando 11,5% da Popula- 
ção Economicamente Ativa (PEA), o 
que significa que há 838 mil desempre- 
gados na região. Esse dado, divulgado 
ontem, faz parte de uma pesquisa rea- 
lizada pela Seade - Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados, em 
conjunto com o Dieese - Departamen- 
to Intersindical de Estatística e Estu- 
dos Sócio-Econômicos. 

Rubens Murilo Marques,- diretor- 
presidente da Fundação Seade, busca 
explicações para a persistSncia da as- 
censão do nivel de desemprego e indica 
como prováveis causas a sazonalidade 
e a falta de investimentos produtivos 
no setor industrial. Ele admite que em 
apenas um mês não é possível afiançar 
que a nova política econômica nãó te- 
nha surtido efeito no sentido de am- 
pliar as oportunidades de trabalho. 
Entretanto, sustenta que o quadro po- 
deria ser outro, caso a indústria tivesse 
incrementado investimentos produti- 
vos num volume maior do que se tem 
feito. 

A pesquisa indica, ainda, que os se- 
tores que mais desempregaram foram 
a industria de transformação, com ta- 
xa elevada de 8,7% para 9,6% de feve- 
reiro para março; o comércio teve o 
índice alterado dé 15,2% para 16,8% e 
serviços com evolução de 7,5% para 
7,9%. César Concone, coordenador 
técnico do Dieese, esclarece que o le- 
vantamento não coma as anunciadas 
demissões maciças-ocorridas no setor 
bancário logo depois da edição do pa- 
cote. 

SALÁRIOS BAIXOS 

■ Outro dado da pesquisa Sea- 
de/Dieese revela que 25% da popula- 
ção economicamente ativa na Grande 
São PaUlo recebe menos de um salário 
mínimo mensal'. São 1,6 milhão de 
pessoas com remuneração abaixo do 
mínimo fixado por lei, ressalta o coor- 
denador técnico do Dieese, César Con- 
cone. Os números são referentes ao 
ano passado, quando o rendimento 
real de 1/4 dos trabalhadores empre- 
gados foi de CrS 475 mil, valor 63% 
aquém do salário mínimo regional. ' 

O levantamento sobre o salário se- 
gue o rt^smo critério da pesquisa so- 
bre desemprego, com dados obtidojs 
junto aos domicílios na área da-Gran- 
de São Paulo, a região economicamen- 
te mais desenvolvida do Pais. Aintla 
assim, os números indicam que h'â 
grande assimetria, como diz o diretor 
presidente da Fundação Seade. ates- 
tando que 25% dos trabalhadores 
mais pobres recebem, em média, ape- 
nas 5% do total da massa de rendi- 
mentos. 

E o coordenador técnico do Diesse 
receia que o seguro-desemprego 
recém-decretado pelo Governo vá esti- 
mular a rotatividade de mao-de-obr^, 
e considera este mais um problema pa- 
ra os sindicalistas que terão de nego- 
ciar com as empresas taxas de pisos sa- 
lariais que compensem a defasagem e 
mantenham níveis compatíveis com-a 
realidade econômica. *'■ 

Fiesp: oferta cresceu 10,46%, 
As estatísticas dá Fiesp revelam qi,ie 

em janeiro a oferta de emprego na in- 
dústria cresceu 1,31% e, em fevereiro,' 
1.16%. ,;: 

Com isso, o acumulado do tri- 
mestre foi de 2,93%, equivalente'á 
contratação de 56,75 mil empregados 
(no mesmo trimestre de 85 o acumula- 
do foi de 1,61%). Nos últimos 12 me- 
ses (abril/85 a março/86) o nível de' 
emprego'cresceu 7,31%. periodo em 
que a indústria de transformação con- 
tratou 138.5 mil trabalhadores. 

B Pesquisa DCI 
Ao contrário dos números divulga- 

dos pela Fundação Seade e pelo Diee- 
se. as estatísticas da Fiesp - Federação 
das Indústrias no Estado de São Pau- 
lo, já divulgadas no início do mês pas- 
sado, mostram que o nível de emprego 
industrial em março registrou cresci- 
mento de 0.46% sobre o de fevereiro. 
Esse incremento na oferta dé emprego 
corresponde à contratação de 9,2 mil 
trabalhadores pela indústria paulista 
de transformação, em março. 

DESEMPREGO EM 86* 
• (Taxa de desemprego  total na Grande 
" .Sâo   Paulo:    1984-86   —   taxa   móvel 

trimestral em %) 
15 

12 
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Indústria descarta 
tendência 

DCI  -  6/5/86 

■ Paulo Vieira Uma     ~ 
Os industriais negam que esteja ha- 

vendo qualquer tendência ao desem- 
prego e confirmam os dados transmiti- 
dos ao DCI pelo presidente do Sindi- 
maq e da Abimaq, .Walter Sacca. 
Aquelas entidades registram a utiliza- 
ção de 87,75% da capacidade intalada 
no setor de produção de máquinas. 
Conforme asseguram, houve expansão 
de 11% no primeiro trimestre, 
comparando-se o desempenho no mes- 
mo período de 1985. 

O empresário Mário Puglíesi faz 
questão de tomar por exemplo sua 
área de atuação - fabricante de máqui- 
nas para indústria de plásticos - e ga- 
rante que no setor metalúrgico o inves- 
timento é acelerado e a absorção de 
mão-de-obra é irreversível. Justifica o 
otimismo, afirmando que há inúmeros 
pedidos em carteira e a-média é acima 
de 6 a 8 meses. 

Roberto Delia Manna, coordenador 
do Grupo 14 da Fiesp, também acha 
que não há indícios de que a taxa de 
desemprego esteja aumentando e acre- 
dita no crescimento de vários setores 
industriais com conseqüente aumento 
na absorção de mão-de-obra. 

Na Associação Comercial de São 
Paulo, o diretor do Instituto de Eco- 
nomia Gastão Vidigal, Mareei Domin- 
gos Solimeo, prefere aguardar os pró- 
ximos meses para mensurar a dimen- 
são do problema do emprego. Por en- 
quanto, o economista concorda com a 
ponderação feita por Rubens Murilo 
Marques, que vê a sazonalidade entre 
as razões do desemprego. Ê que a pes- 
quisa confronta dados de meses, em 
que a economia estava no pico de 
aquecimento com períodos de acomo- 
dação. Solimeo acrescenta que as evi- 
dências até aqui mostram um comér- 
cio^ em efervescência e se pressupõe 
com isso que a demanda por mão-de- 
obra acompanhe o movimento de ven- 
das. 



economia pacotão 

Deflação foi de 0,11% no 
mês de março em todo Brasil 

FSP - 9/5/85 
Da Sucursal do Rio 

O Índice de Preços ao Consumi- 
dor (IPC) apresentou, no mês de 
março, uma variação negativa 
(deflação) de 0,11%. A informação 
foi divulgada, ontem à noite, no 
Rio, pelo IBGE, que anunciou, 
também, a variação do IPCA.de 
fevereiro (11,23%), que será o 
último da série. O atraso na 
divulgação das índices foi atribuído 
à greve dos funcionários do IBGE e 
a "problemas operacionais". 

Alimento* 
Os alimentos apresentaram uma 

variação negativa, ou seja. queda 
relativa de preços, de 3,49%, sendo 
o único item negativo dós sete 
grupos de produtos considerados no 
cálculo dos índices de preços naci- 
onais. Apesar do congelamento de 
preços determinado -pelo presiden- 
te Sarney, em 28 de fevereiro, o 
grupo dos produtos de vestuário 
apresentou a maior variação posi- 
tiva (6,32%) em seus preços. 

Segundo o diretor de Economia do 
IBGE, Eduardq Augusto Guimarães 
há que se fazer Uma ressalva no item 
alimontos, pois os açúcares e seus 
derivados, bem como os enlatados, 

conservas e alimentação em restau- 
rantes, apresentaram variação posi- 
tiva. Ele atribuiu à entrada dos 
produtos da "nova estação" (as 
roupas de inverno) os resultados da 
maior variação positiva.da amostra. 

No grupo habitação (variação posi- 
tiva de 0,07%) se destacam as quedas 
dos preços dos produtos de limpeza. 
Entre os artigos de residência (vari- 
ação positiva de 2,01%) o peso recaiu 
sobre "a alta das roupas de cama". 
No grupo dos transportes e comuni- 
cação (variação positiva de 1,40%) o 
destaque ficou com os táxis do Rio de 
Janeiro, "que tiveram reajustes da' 
ordem de 29,41% em vigor a partir de 
3 de março último". 

Despesas peaBoaitr. 
Saúde   e  cuidados  pessoais 

(+1,85%)  receberam  os  aumentos 

dos "preços dos "serviços médicos, 
-dentários, e hospitalares, além das 
cirurgias e mensalidades clínicas". 
Por fim, no grupo das despesas 
pessoais (+1,24%) se destacaram os 
aumentos dos preços dos "serviços 
de alfaiataria, cabelereiros, artigos 
de papelaria, mensalidades de cursos 
(vestibular datilografia), além dos 
preços nas bebidas alcoólicas". 

Guimarães atribuiu o grande atra- 
so da divulgação dos índices à greve 
dos funcionários do IBGE e ao que 
chamou de problemas operacionais. 
Ressaltou que "será a mesma a 
metodologia adotada para os cálculos 
dos índices", mas admitiu que o 
IBGE teve de alterar alguns vetores, 
como o de preços e fazer uma 
mudança geral no sistema de compu- 
tadores para os novos cálculos. Ele 
espera atualizar a divulgação dos 
índices já este mês, com a divulgação 
dia 15 próximo do IPC de abril. 

W               ÍNDICES QUE MKDIRAM 
A DEFLAÇÃO EM SÃO PAULO 

Instituto Âmbito 
Faixas de 

renda 
mensal 

Categorias 
de 

Produtos 

Peso dos 

alimentos 

Peso da 

roupa 

Dado de 

Março(SP) 

'fipe municipal 
(SP) 

2 o 6 SM 250 37% 8,6% - 1,28% 

i > 

OieesQ 
■ 

municipal 
(SP). 

até 3,1 SM 
3,1 a 6,2 
SM   mais 
de 6,2 SM 

190 39% 

* 

8,1% - 1,20% 

;.|BGE nacionol J 1 a 30 SM 306 *** 30%**** 8,0  "••• - 0,06 
NMÍft:«  mAdloi v4lldes poro lodo* o» «strotoi ' 
•• •- 'Jovft r*9i&M'm«tro(>oUtonot moli o OistHto F*d«rat 
*. >• cat«oorlot pvtqul&odas p«lo FIBOt mm SP (rmgiÒo m« tropo li tono) 
• *     • * pMOt opfoxIiTuKto». porqu» voríom m«n»olm«rH». O r«»ultodo g»rol (-0.0O6) zofrmtpondm 6 d«)toçôo 
detectado »m março «m $õo Paulo. O rosultodo nocional do Indica FI&CE Io) -0.11%.                       — 

SÓ ALIMENTAÇÃO REGISTROU BAIXA NO IPC 
(Variação geral e por grupo (%) por região metropolitana e Brasil — março (86) 

REGIÕES 

GRUPO DE PRODUTOS 

Saúde e 
GERAL Alimen- Habi- Artigos de Vestu Transp. e 

Cuidados 
Despesas 

METROPOLITANAS tação tação Residência ário Comunicação Pessoais 
Pessoais 

Belém -0,80 -3,64 -0,54 5,04 3,57 0,81 0,59 0,55 

Tortaleza 

A , -1,10 -5,20 -0,47 1.88 1,55 4,06 5,39 0,28 

Recife &.36 -3,02 1,02 0,53 1.67 2,66 ,1,25 1,26 

Salvador * 0,18 -3,86 1,42 0,05 4.40 5,25 0,42 1.77 

Belo Horizonte 0,65 -1,80 0,75 5,69 4,43 1,53 1,17 1,75 

Rio de Janeiro -0,53 -4,36 0,25 4,09 5,49 2,32 1,29 0,58 

Sâo Paulo -0,06 -3,20 -0,46 0,75 8,33 0,18 2,35 , 1,80 

Curitiba 1,84 -2,97 2,06 '1,57 7,25 6,70 2,75 1,60. 

Porto Alegre. 0,49 -2.12 0,59 2,42 8,95 0.45 1,84 1,17 

Brasília -^0,45 -2,78 -0,43 -1,70    . 2,01 -0,03 2,88 1,37 

IPC -o,n -3,49 0,07 2,01 6,32 1,40 1f85 ,   l-24 

Vários pesos e várias medidas DCI- 12/5/86 

o inês Godinho 

índices negativos de inflação dificil- 
mente se repetirão nos próximos meses. 
A avaliação foi feita ontem pelos repre- 
sentantes de três instituições encarrega- 
das da elaboração do Índice do Custo de 
Vida: Ricardo Bráulio Pinto, do IBGE, 
Seiti Kaneto Endo, da Fipe, e José 
Maurício Cardoso, do Dieese. (A FGV 
não enviou representantes. Endo, da Fi- 
pe, disse esperar uma inflação para maio 
e juiiho situada em torno de 1.5%, gera- 

da pelos setores que não estão respeitan- 
do o congelamento de preços - vestuário, 
hortifrutigranjeiros e serviços, principal- 
mente na área de saúde. "Depois é uma 
incógnita." 

Os três economistas se reuniram para 
explicar as diferenças na metodologia 
adotada por cada,órgão no cálculo do 
Índice do Custo de Vida, que se tornou 
motivo de polêmica na semana passada, 
depois da divulgação dos Índices daFipe 
edo IBGE (inflação de ÍMl^o e deflação 

de 0,11%, respectivamente). Mas a espe- 
rada polêmica entre os economistas não 
aconteceu. Cada representante falou de 
seus métodos e critérios, sem apontar de- 
ifeitos ou distorções nos outros. Seiti En- 
do, da. Fipe, explicou- que números tão 
diferentes para o Índice do Custo de Vi- 
da acontecem porque as metodologias 
são diferentes é também as bases geográ- 
ficas. "Mas se os índices apontarem para 
direções opostas, tem algum problema", 
foi só o aue admitiu. 
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PREVISÕES 

Os três economistas discordaram dá 
posição do ministro da Fazenda, Dilson 
Punaro, de criar mecanismos que dimi- 
nuam os efeitos da sazonalidade sobre o 
cálculo do índice de inflação, como 
aconteceu no mês de abril com o item 
vestuário. "Estaríamos cometendo um 
erro muito grande divulgando índices 
dessazonalizados - isto seria um expur- 
go", criticou Endo. "Ninguém utiliza a 
fase ascendente ou descendente de um 
efeito sazonal como tendência. Ou o que 
seria dos fabricantes de sorvete?"        ■' 

Para Pinto, do IBGE, a sazonali^ad< 
supõe uma coisa que se repete a cada 
ano, "e como aumentou agora vai cair 
mais para a frente, isto è inevitável. Um 
efeito compensa o outro. Não pensamos 

pacotao 

em encaminhar proposta de expurgo nos 
efeitos sazonais". Cardoso, do Dieese, 
acha que "não tem sentido íazer expur- 
go para apresentar índices mais benitos. 
A flutuação sazonal está presente em to- 
dos os itens do ínüice de preço ao consu- 
midor, e a critica do ministro sobre a 
força do vestuário foi infundida' *. 

IBGE 
A única mudança jelevante feita pelo 

IBGE na formulaçâqjlo indict de mar- 
ço, explicou Pinto, foi o'período de cole- 
ta, que passou a ser de 1." a 30 de cada 
mês (antes era de 15 a 15). "Calculamos 
um íodice extra para completar fevereiro 
(o vetor linha 28) e encerrar a série ÍP- 
CA, como determinava o Decreto-lei n." 
2.028. Nenhuma variação de preço dei- 
xou de ser captada em março, c não dei- 
xamos vazamentos do IPCA para o 
1PC." 

Ninguém* sabe metodologia; certa 
■ Marcos Cózari 
Quanto "pesa" no bolso do trabalhador brasileiro 
os gastos com alimentação? E com habitação, 
saúde e vestuário? Para alguns órgãos que coletam 
os preços ao consumidor, esses gastos têm 
diferentes "pesos". Ao final dos cálculos, 
entretanto, os Índices apurados sempre estão 
próximos uns dqs outros. 
Para a Fundação Cetúlio Vargas, que desde 
novembro do ano passado deixou de calcular o 
índice de inflação no País (o Governo passou essa 
incumbência ao IBGE), os gêneros alimentícios 
representam 54,67o entre os bens de consumo não 
duráveis. Para a Fipe/USP, a alimentação 
representa 37,67% do índice geral (32,7% para a 
alimentação no domicílio e 4,97% para 
alimentação fora dele). Para o Dieese, o peso da 
alimentação é de 39%. 
A FGV faz seus cálculos dando peso 8,1% para a 
habitação, item que compõe o "índice de preços ao 
consumidor no Rio de Janeiro". A Fipe usa peso 
IS.35%, enquanto o Dieese calcula 23,5%. Os 
diferentes "pesos" usados pelos três órgãos em 
seus cálculos são os seguintes: 

Peso dos índices - FIPE (em Vo) 

ALIMENTAÇÃO GERAL  37,67 
ALIMENTAÇÃO NO DOMICILIO.... 32.70 
Industrializados  13,49 
Semi-elaborados  12,53 
Produtos "in natura"  6,68 

ALIMENTAÇÃO FORA DO 
DOMICILIO   —*.97 

DESPESAS PESSOAIS ..   Í9.56 
Fumo e bebidas  W 
Recreação e cultura  W? 
Despesas diversas  *»•' 
Higiene e beleza.  2,46 
Serviços pessoais ; '  • i*8 

HABITAÇÃO  '8.33 
Manutenção do domicilio  8,26 
Aluguel  7>75 

Artigos de limpeza  ' >" 
Cama, mesa e banho  0,55 

TRANSPORTES • ■ • • 'O.*1 

Veiculo próprio  6,35 
Transportes urbanos  •»'" 

VESTUÁRIO  8,06 
SAÚDE  3.78 

Remédios e produtos farmacêuticos.... 1,95 
Serviços médicos  ' «83 

EDUCAÇÃO  í.04 

ÍNDICE GERAL  100,00 

'   DCI - 12/5/86 

Peso dos índices - DIEESE (em Vo) 

ALIMENTAÇÃO  39,00 
Cereais, massas e farinhas  28.60 
Leite e derivados  10,80 
Carnes e derivados  19.30 
Gorduras e condimentos  9.20 
Artigos de sobremesa  7,00 
Hortaliças/legumes  4,50 
Frutas  6,70 
Peixes  1,80 
Bebidas  3.80 
Refeições avulsas ;.....".. • 4,80 
Ovos e enlatados  3,50 

HABITAÇÃO  23.50 
VESTUÁRIO  8.10 

Roupas para homens  33.70 
Roupas para senhoras  27.60 
Roupas para crianças  14.00 
Calçados ''.  17.00 
Cama, mesa e banho  7,70 

TRANSPORTE  8,80 
EQUIPAMENTO DOMÉSTICO  6.50 

Eletrodomésticos  57,70 
Móveis ,,  33.00 
Utensílios domésticos  9.30 

RECREAÇÃO E FUMO  4,10 
SAÚDE  3.60 

Assistência á saúde  59,90 
Medicamentos  40,10 

EDUCAÇÃO E CULTURA  3,50 
L1MPESA DOMÉSTICA  1,70 
HIGIENE PESSOAL  1.20 
INDICE GERAL  100,00 

Peso dos índices - FGV (em %) 

Indice de preços por atacado 
Disponibilidade interna  100,0 
Bens de consumo  ■  69,2 
■Duráveis '.  5.0 

Utilidades domésticas  4,1 
Outros ,  0,9 

Não-duràveis  64,2 
Gêneros alimentícios  54,6 
Outros  9.6 

Bens de produção ;  30,8 
Matérias-primas nao-alimentares  10,4 
"Materiais de construção _ 8,9 
Máquinas, veículos e equip  5,1 
Outros  6,4 

Oferta Global .,  100,0 
Produtos agrícolas  36,4 
Produtos industriais  63,6 
Extrativa mineral...'  3.7 
Indústria de transformação  39,8 

Índice de preços ao consumidor - RJ .... 100,0 
Alimentação  46,6 

■Vestuário  2,5 
Habitação  8,1 
Artigos de residência  8,5 
Assist. saúde e higiene.  5,7 
Serviços pessoais  24,9 
Serviços públicos.  3,7 
índice nacional de custo da construção .. 100,0 
Mão-de-obra  36,4 
Materiais de construção  63,6 

Obs.:' Esta tabela representa os "pesos" usados pela 
FGV até o mês de março, mas deverá sofrer mudan- 
ças para os cálculos a serem feitos a partir de abril. 
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Para setor têxtil, roupas de 
frio não aquecem inflação DCI  -  14/5/86 

a Dirce Siqueira 

Orliercado está 
propicio para, prati- 
camente, todos os 

segmentos e, pelo que se 
pode notar, as espectativas 
são tão promissoras que 
estão levando vários em- 
presários a investir em 
suas unidades para aten- 
der á demanda existente e 
a que virá. O setor têxtil, 
por exemplo, está vivendo 
momentos de euforia e 
promete proporcionar aos 
industriais da área bons 
resultados este ano. 

As afirmações sâo de 
André Ranschburg, 
diretor-vice-presidente 
executivo da Starõup S.A. 
Indústria de Roupas, uma 
das lideres no segmento de 
"jeans", segundo quem, 
sua empresa, este ano, de- 
verá alcançar crescimento 
da ordem de lO^o, a mes- 
ma percentagem prevista 
para o setor em geral. 

Ele admite que a cole- 
ção de inverno esteja bem 
valorizada, mas afirma 
que os preços estão bem 
aquém do que se deveria 
pagar, se comparado com 
os produtos do ano passa- 
do. "A notícia constante 
de que o setor é o principal 
responsável pela elevação 
da inflação, entristece os 
empresários da área que 
têm conhecimento real da 
situação. Na realidade, as 
roupas de inverno sempre 
foram mais caras do que 
as de verão pelo simples 
fato de serem confecciona- 
das com tecidos mais gros- 
sos e mais caros. Quando 
o verão retornar tenho cer- 
teza de que os preços bai- 
xarão novamente", asse- 
gura. 

Uma importação no 
momento, alerta, como 
vem sendo divulgado, se- 
ria desastroso em todos os 
sentidos, pois colocaria 
em risco os investimentos 
que os empresários vem 
fazendo em seus parques 
industriais, para moderni- 
zar suas máquinas, au- 
mentarem a capacidade de 
produção e tornarem-se 
cada vez mais competiti- 
vos a nível de mercado ex- 
terno. 

COMPETITIVIDADE 

. Ranschburg cita como 
exemplo de atuação a sua 
própria empresa que vem 
exportando para diversos 
países, inclusive aquele, ci- 

tado pelo Governo como 
possível fornecedor do 
Brasil caso as importações 
ocorram realmente. "A- 
cho que deve haver a atua- 
lização dos segmento. As 
grandes empresas podem 
ser facilmente controladas 
para ver se estão comprin- 
do as regras do pacote. 
Agora, em termos de mo- 
da, já é mais difícil contro- 
lar. O consumidor deve ter 
consciência de que os pro- 
dutos de inverno não po- 
dem jamais ter os mesmos 
preços do de verão." 

As perspectivas do setor 
têxtjl, em geral para este 
ano, são excelentes. A Sta- 
rõup, por exemplo, está 
esperando um incremento 
de lO^o que, por sua vez, 
significará um faturamen- 
to liquido da ordem de 
CzS 380 milhões, contra os 
Cz$ 206 milhões do ano 
passado. 

Tudo parece ajudar nes- 
te momento. O mercado 
está plenamente compra- 
dor;, a matéria-prima - 
particularmente o algodão 
- está com preços competi- 
tivos e qualidade que colo- 
cam os produtos nacionais 
em qualquer mercado. 
"Estamos muito confian- 
tes, porque, além de todos 
os itens citados estamos 
contando com a melhora 
do mercado europeu e isso 
poderá significar um in- 
cremento bom nas expor- 
taçõesdelÇSó." 

PERSPECTIVAS 

O vice-presidente da 
Staroup diz que, o setor 
têxtil como um todo tem 
vivido momentos de eufo- 
ria. No ano passado, por 
exemplo, ele exportou 
US$ 800 bilhões, enquanto 
este ano está sendo previs- 
to crescimento de lOVo. 
Caso essa perspectiva ve- 
nha a ser confirmada, o 
setor poderá contratar 
mais funcionários, aumen- 
tando o quadro atual de 
empregados que deve estar 
por volta de 500 pessoas. 

O jeans, particularmen- 
te, promete muito. Já foi 
detectada uma nova onda 
azul com toda a variação. 
Neste momento, conforme 
Ranschburg, existe uma 
tendência muito grande 
para o índigo, blue. £ ba- 
seada nesta nova. fase, a 
Staroup lança a sua cole- 
ção e espera os resultados 
da próxima Fenit para sa- 

ber, realmente, qual a dis- 
posição do mercado. 

A empresa, que está co- 
memorando 30 anos de 
atividades, está entre as 
três maiores marcas do 
Pais e, este ano, além de 
pretender liquidar o seu 
passivo através do merca- 
do de capitais, promete in- 
vestir 4% do seu fatura- 
mento em publicidade co- 
mo forma de reforçar a 
sua imagem no mercado. 

Ranschburg diz que sen- 
te uma preocupação muito 
grande por parte dos em- 
presários no sentido de in- 
vestir no setor, tanto a 
nível publicitário como em 
equipamentos. "Mas esses 
objetivos só serão alcança- 
dos caso o Governo libere 
as importações de equipa- 
mentos e os financiamen- 
tos necessários", reforça. 

F5P  -  13/5/85 

Vestuário — 1 
De acordo com o índice de custo de 

vida levantado pelo Centro de Estu- 
dos Econômicos da Serfina S/A 
Administração e Participações (do 
grupo Moinho Santista). o aumento 
registrado no item "vestuário" em 
abril (de 23,2%) deve ser analisado 
levando-se em conta a forte estacio- 
nalidade no mês (entrada das roupas 
de inverno, comparadas com preços 
de liquidação dos artigos de verlo). 

"O importante é que, em termos 
anuais, este item apresentou signifi- 
cativa queda, passando de 343,1% em 
março para 287,1% em abril", diz a 
pesquisa. 

Vestuário — 2 
A variação do item "vestuário" 

explica 80,5% da variação total do 
índice geral em abril (4,1%). 

Caso a sua variação fosse zero, o 
índice geral apresentaria um cresci- 
mento de apenas 0,8%, enquanto que 
a simples "desestacionalidade" do 
item resultaria numa variação de 
2,1% no índice geral. 

Safra de grãos deve chegar 

a 50,5 milhões detoneladcLs 

FSP  -  7/5/86 
Da Sucursal de Brasília 

A Companhia de Financiamento da 
Produção (CFP) divulgou ontem a 
última previsão da safra de grãos 
que está sendo colhida: 50.549.80C 
toneladas. Este valor representa um 
acréscimo de 5% em relação á 
previsão feita em março (43.043.900 
toneladas), mas é 12% menor que a 
safra passada (56.833.500 toneladas). 

O milho, soja, trigo e caroço de 
algodão são os produtos que apresen- 
taram a melhor recuperação em 
relação à última previsão de março. 
O milho registrou uma melhora de 
9% e a soja de 7%. A queda maior 
ficou por conta do amendoim (colhei- 
ta da segunda safra), com menos 
19%, ao lado do sorgo, com menos 
13%. 

Em relação à previsão anterior, a 
produção de arroz registra um cres- 
cimento de 107 mil toneladas, deven- 
do totalizar 9.386.400 toneladas, o que 
significa um acréscimo de 7%. Uma 
nota divulgada pela CFP informa que 
a colheita de arroz se processa 
normalmente no Centro-Sul, mas no 
Maranhão as chuvas prejudicam o 
seu andamento. 

A lavoura de trigo deve ter uma 
expansão de 25% a 33% em relação 
ao que foi cultivado no ano passado e 
que rendeu uma produção de 4.200.00 
toneladas. Pelas estimativas da CFP, 
a produtividade da lavoura não 
deverá alcançar os mesmos níveis da 
última safra (1.654 quilos por hecta- 
re) em função das condições climáti- 
cas.   Para   a  safra   deste  ano,  a 
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produtividade esperada é de 1.337 
quilos por hectare. 

Crescimento da produção 
Na avaliação feita pela CFP, o 

crescimento da produção da lavoura 
brasileira, conforme os dados desta 
última previsão, em relação às esti- 
mativas feitas em março, se deve à 
melhoria das condições climáticas 
em algumas das regiões produtoras e 
ainda aos incentivos que o governo 
concedeu aos produtores, para que 
eles fizessem o replantio de suas 
lavouras. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
(em mil ton) 

Produtos 
PrevUfio atuo! Previtfio anterior 

% (A/B) 
Afual/Anterlor Sofro 84/85 

85/86 Molo(A) 85/86 Março (B) (C) % (A/C) 

Arnw 9.3SM 9.379,4 1 8.759,8 ' 7 
Avolo 154.3 154,3 — 154,3 — ■ 

Centeio 3,8 3,8 — 3,8 — 
Cavado 116,7    . 116,7 — 116,7 — 
FelJOo 1° 
Safra 693,4 693,4   1.356,6 — 
FellOoJ0 

Satra 1.407,6 1.501.3 -7 1.377,3 .     10 
Milho 18.956,0 17.469,5 9 20.794,2 -10 
Sorgo 351,3 404,7 •13 305,8 15 
Trlqo 4.494,4 4.324,3 4 4.324,3 3 
Amendoim Ia 

Sofro 157,4 157,4 —, 254,4 -38 
Amendoim 2o 

Safra 60,0 74,4 -19 74,4 -30 
Mamona 288,3 387,9   393,0 •37 
Soja 13.192,8 13.366,7 7 17.286,3 .28 
Caroço de 
Algodão 1.388,4   . 1.231,1 6 1.833,7 •.-    -30 
TOTAL: 50.549,8                48.053,9 5 56.833,5 ■>    -13 

Novos produtos para burlar controle do CIP 

RELATÓRIO RESERVADO 5/5/86 

Dois meses depois do plano de estabili- 
zação econômica, as empresas já agem 
junto ao CIP na tentativa de aumentar os 
preços. Nas mesas dos analistas do Conse- 
lho, íèm aterrissado grande quantidade de 
processos - oriundos principalmente das 
indústrias eletroeletrônica, de informáti- 
ca, automobilística, alimentícia, farmacêu- 
tica e veterinária -, apresentando novos 
produtos com custos acima dos similares 
que estavam no mercado antes de 27 de 
fevereiro. Alguns chegam a custar o dobro. 

Essa febre de novos lançamentos - 
prevista pelo secretário Especial de Abas- 
tecimento e Preços, José Carlos Braga, 
que prometeu combatê-la — nío pode ser 
controlada peio CIP, segundo avaliaçSo de 
um de seus técnicos. E que o órgSo nâo 
dispOe de especialistas (químicos, enge- 
nheiros de produção ou biólogos, por 
exemplo) que possam dissecar as planilhas 
de custos de matérias-primas apresentadas 
pelas indústrias. Como os analistas de pro- 
cessos normalmente sío economistas ou 
estagiários, nío podem avaliar com preci- 
são se a substituição ou acréscimo de um 
novo componente na composiçáo de de- 
terminado produto tem apenas a intenção 
ds majorar os preços. 

Na nova composiçSo de custos apre- 
sentada, muitas vezes está embutido um 
aumento de preço da mao-de-obra, fato 
que alguns analistas estranharam, em fun- 
çffo do congelamento de salários. A fonte 
explica ainda que a recomendação que os 
técnicos recebem para a análise desses 
processos é a mesma que vigorava antes 
do plano de estabilização econômica. 

Drible. Apesar de muitas empresas ten- 
tarem driblar o Conselho com produtos 
mais caros que os comercializados antes 
de 27 de fevereiro, vários preços atualmen- 
te em vigor nío foram analisados correta- 
mente na época do congelamento. É que 
muitas indústrias enviaram notas com òs 
preços unitários dos produtos, omitindo 
as vendas por atacado, mais freqüentes e 
envolvendo descontos que aumentam de 
acordo com a quantidade. . 

No entender dessa fonte, o procedi- 
mento correto, em vez de considerar ape- 
nas os valores mais altos, deveriam envol- 
ver duas opç3es: a primeira seria a classe 
modal, que fixaria o preço de acordo com 
o maior número de notas fiscais emitidas 
com determinado valor; a segunda, a mé- 
dia ponderada, ou seja, a média de todos 
os preços, levando-se em consideraçío o 
número de vezes em que cada um deles 
foi praticado. Esses aspectos nSo foram 
levados em consideraçío e o congílamen- 
to tomou por base apenas as informaçCes 
das empresas. 

Reação. 
Fonte da Sunab revela quo o go- 

verno já estuda a saída para evitar 
que as empresas aumentem seut 
preços, criando produtos novo», fei- 
tos para substituir similares que es- 
tão tabelados. Vai passar a tabelar 
o produto simplesmente, sem levar 
em consideração marca ou embala- 
gem. Feijão será tabelado por tipos 
(primeira, segunda etc). Arroz tam- 
bém e assim por diante. A prática 
da similaridade, diz a fonte, tem os 
seus dias contados. 

Faltou dizer. 
Brigar com a 
inflação ou 
brigar com 
os índices? 

B Aloysio Blondi 

Os ministros da área econômica 
ficòram profundamente irritados 
com os índices de inflação apura- 
dos pela Universidade de São Pau- 
lo na capital paulista, e que já no 
final de março deixavam de acusar 
uma alta de preços, para indicareitt 
uma inflação positiva —pequena, 
mas sempre inflação. Desgostosos, 
apontaram distorções que afirma- 
vam ver no, índice: eles estariam 
sendo puxados apenas peías roupas 
aé inverno, "naturalmente mais 
caras", e que não tinham a mesma 
influência, sobre o custo de vida. 

DCI   -  14/5/86 

em outras regiões do País. Agora, 
saiu o índice de inflação (deflação 
de 0,11%) do IBGE, e verifica-se 
que o custo do vestuário subiu em 
todo o País, isto é, para desaponta- 
mento dos ministros não houve di- 
ferenças em relação aos resultados 
apurados em São Paulo. E, aspecto 
para o qual não se atentou até ago- 
ra: mesmo os índices do IBGE 
mostram que, na verdade, somente 
os preços dos alimentos declinaram 
em março, havendo altas para to- 
dos, os demais itens, como serviços 
médicos, transportes, serviços pes- 
soais, gastos de casa etc. 

Em lugar de deixarem de brigar 
com os índices, os ministros da 
área econômica surgiram com nova 
proposta para domá-los: adotar 
um critério de sazonalidade e aci- 
dentalidade no cálculo das taxas de 
inflação. Por esse critério, altas 
ocorridas em determinadas épocas 
do ano não seriam levadas em con- 
ta, por serem "da época". Da mes- 
ma forma, altas ocorridas em vir- 
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tude de acidentes, climáticos por 
exemplo, também seriam desconsi- 
deradas, vale dizer, se geadas ou 
secas provocassem aumento nos 
preços do café, verduras ou ce- 
reais, esta alta não seria computa- 
da nos índices. 

Deve-se ter a cabeça aberta a 
propostas, e não rejeitá-las de ime- 
diato. Não cabe, assim, interpretar 
a proposta do Governo como sim- 
ples tentativa de manipulação dos 
índices de inflação no País. Até 
que ponto elas são aceitáveis, até 
que ponto elas não têm sentido? — 
eis uma questão à que não se pode 
fugir. Tentando respostas: o crité- 
rio de "sazonalidade" pode ser 
perfeitamente aceitável para alguns 
•alimentos que, na época dá sua 
própria entressafra, escasseiam 
realmente, sobem de preço — e po- 
dem ser substituídos pelo consumi- 
dor. Neste caso, é evidente que se 
uma família consumia dez quilos 
daquele produto por mês, e seus 
preços triplicam na entressafra, en- 
quanto outros produtos até- ficam 
mais baratos (por estarem na época 
de safra), é evidente, repita-se, que 
o consumo familiar cairá em um 
terço, ou a zero, devendo-se redu- 
zir, na mesma proporção, o peso 
atribuído ao produto, no cálculo 
da inflação. Até aí, tudo bem na 
adoção do critério de sazonalidade. 
No entanto, é bem diferente a si- 
tuação criada em termos de orça- 
mento da população (e portanto de 
inflação) por quebras de safra pro- 
vocadas por secas ou geadas: neste ' 
caso, as perdas são generalizadas, 
todos os produtos equivalentes so- ! 

frem aumento de preços, não ha- 
vendo a possibilidade de substitui- 
los por outros mais baratos. 

Vale dizer: há um aumento real 
nos gastos da família, isto é, há um 
aumento real da inflação — què 
não pode ser desconsiderada no 
cálculo dos índices, sob pena ds o 
Governo estar incorrendo em clara 
manipulação. Mesmo porque, no 
caso dessas altas, os efeitos são 
passageiros: superados os proble- 
mas criados pela quebra de safras, 
com normalização do abastecimen- 
to, os preços tenderão a recuar, 
dando sua contribuição para a re- 
dução das taxas de inflação. 

Raciocínio equivalente deve ser 
desenvolvido em relação a produ- 
tos de estação, como roupas, ou 
sorvetes, ou refrigerantes. Tradi- 
cionalmente, o produto da estação 
sofre aumentos de preço, exata- 
mente devido á demanda. No ve- 
rão, o consumidor pode comprar 
roupas de lã a preços excelentes, 
até mais baixos do que os cobrados 
pelas roupas de algodão adequadas 
ás temperaturas da época — mas é 
evidente que ele não poderá fugir 
aos preços altos, sob pena de sofrer 
uma intermação provocada por 
vestuários baratos., Mas, quentes. 
Como, da mesma forma, ele não 
poderá deixar de consumir verdu- 
ras, legumes, frutas, sorvetes, re- 
frigerantes — mesmo que seus pre- 
ços disparem devido ao calor e ao 
aumento da demanda. 

Deixar de levar estes dados em 
conta é querer domar os índices, e 
não a inflação. 

"Os partidos de esquerda 
denunciaram o Austral1" 

No último dia 25, uma greve geral contra o Piano Austral, convocada pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), paralisou a Argentina. Esta 

• greve foi á resposta dos trabalhadores aos 9 meses de arrocho imposto pelo 
Piano Austral. No último dia 21, na sede da CUT nacional, o economista 

Pedro Paz, assessor da CGT è o operário José Baddouh Miambra, da diretoria 
da Federaç»o dos Operários e Empregados Telefônicos da Argentina (Foetra), 

falaram, em entrevista coletiva, sobre o desastre que o plano significou 
para os trabalhadores do seu país. 

co 

1— ■oo 

o o 

>=C 
1—4 

z: 
<ÜJ 

o 
o 

Quais as semelhanças entre o Piano 
Austral e o pacote econômico brasileiro? 

Pedro Paz - Aj característicos são pra- 
ticamente as mesmas: congelamento dos 
preços e dos salários, correção monetá- 
ria com a conversão do peso em austral 
na proporção de l.000 para I, a corre- 
ção da taxa de câmbio, o compromisso 
do governo em não emitir moeda a não 
ser com financiamento externo e a apli- 
cação da taxa de conversão para as com- 
pras a crédito. 

Quais são os principais beneficiados 
com o Plano Austral? 

Pedro Paz - 0 capital financeiro foi 
o grande beneficiado. 0 Plano institu- 
cionalizou a especulação financeira in- 
clusive com a criação de novas formas. 

E quem está pagando estes benefícios? 
Pedro Paz - Oi salários e o estado. A 

redução dos salários e dos gastos com os 

serviços do estado está perfeitamente de 
acordo com a política do FMI. 

O plano é então, recessivo? 
Pedro Paz -Sim, pois provoca d dimi- 

nuição na produção industrial, na me- 
dida em que limita jos créditos para as 
atividades produtivas. Nos primeiros 3 
meses de plano, a produção industrial 
caiu 18,8%.. Nos 3 meses seguintes caiu 
7,8% sobre o índice anterior. Isto signi- 

fica desemprego. Em dezembro de 84, o 
índice oficial de desemprego era de 4,6%. 
Em dezembro de 85, seis meses depois 
da implantação do plano, havia subido 
para 6,6%.       — 

O que aconteceu com os preços? 

Pedro Paz - Antes do plano, os empre- 
sários se prepararam muito temi Os 
preços subiram como nunca. Três dias 
an'es do plano, o jornal "Âmbito Finan- 

fi 

ceiro", órgão empresarial, já alertava 
sobre o plano. Nos serviços públicos, os 
aumentos eram quinzenais. Quando 
houve o congelamento, os preços esta- 
vam no seu pico. No primeiro mês, os 
comerciantes respeitaram o congela- 
mento. Depois, houve uma queda na 
qualidade das mercadorias. E, por fim, 
a população não controlava mais nada. 
Os preços começaram a subir. Os pro- 
dutos da cesta básica, os mais consumi- 
dos pela classe operária, aumentaram 
59%. Os artigos que se mantiveram 
congelados não são consumidos pela 
maioria da população. 

Como ficaram os salários? 
José Miambro - Os militares e os jui- 

zes tiveram um aumento de 25%. Antes 
do plano, os salários foram reajustados 
em 20%, para uma inflação de 90%. 
Isto foi em junho. A partir daí, os salá- 
rios foram realmente congelados. Os 
trabalhadores forafn'sos maiores preju- 
dicados. '" 

Como o movimento sindical tem res- 
pondido? 

JoséMiambro -Houve toda uma ma- 
nobra do governo e da patronal para fa- 
zer crer à opinião pública que a classe 
operária era a "inimiga pública nf l". 
A CGT, no início, não denunciou o ca- 
ráter do plano. Inclusive se. ofereceu 
para fiscalizar os preços nas fábricas, e 
o governo não aceitou. Mas, um mês 
depois cpmeçaçam as lutas e já foram 
realizadas duas greves gerais nacionais 
e está sendo preparada uma para o dia 
25, terça-feira. Já os partidos de esquer- 
da, o PC, o MAS, o PI. o Peronismo de 
Esquerda denunciaram desde o início o 
caráter do pacote. 
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Mais uma vez 
Peru não paga 

LIMA — O Peru adiou o pagamento 
de sua divida externa pública pela tercei- 
ra vez desde que o presidente Alan 
Qarcla assumiu o governo em julho de 
1985. Um decreto publicado no Jornal 
oficial "El Peruano" esclareceu que o 
governo adiou o pagamento do principal 
da "divida externa pública de mtdio e 
longo prazo" até, no mínimo 4 de agosto 
deste ano. Depois que tomou posse, em 
28 de julho, Garcia já adiou o pagamen- 
to da divida até fevereiro deste ano, dal 
adiou mais uma vez por três meses, até 
maio e agora até agosto. Alan Garcia in- 
formou esta semana que a parte do setor 
público da divida externa de US$ 14 bi- 
Ihfies está em US$ 12 bilhfies, ou seja, 
mais de 85% do total. Ele disse que o Pe- 
ru precisaria pagar USS 5 bilhões este 
ano para cobrir todos os pagamentos de 

"f 
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juros e do principal, incluindo as parce- 
las atrasadas referentes ao governo ante- 
rior do ex-presidente Fernando Belaunde 
Terry. "Mas as exportações do Peru mal 
chegaram aos USS 3 bilhões", sentem' 
ciou ele. 

Quando Garcia assumiu o poder, 
anunciou que o teto de pagamento da 
divida estaria limitado a 10% dos ganhos 
com exportações peruanas durante o seu 
primeiro ano de mandato. Ele declarou 
que "a renda com exportação era neces- 
sária para ajudar os muitos pobres do 
Peru e para tirar o pais da pior crise eco- 
nômica de sua história." Seu pronuncia- 
mento fez aumentar o temor entre os 
banqueiros internacionais de que outras 
íiações bastante endividadas como o 
Brasil e o México seguissem seu exem- 
plo, mas nSo foi o que ocorreu, apesar 
de a estratégia peruana estar aparente- 

mente dando certo jã que o pais paga 
quando e quanto pode, mandou até fe- 
char o escritório de representação do 
Fundo Monetário Internacional aberto 
em Lima pouco antes de Alan Garcia to- 
mar posse e ainda conseguiu evitar, com 
tudo isso, que o FMI o declarasse ina- 
dimplente e impróprio para continuar re- 
cebendo ajuda do organismo. 

JA PAGOU 
Em abril, oJPeru fez pagamentos da 

ordem de USS 17 milhOes para saldar 
parte dos juros devidos aos bancos es- 
trangeiros, que foi o primeiro desde a 
posse do novo presidente. No mesmo 
mis o pais ainda pagou USS 35 milhOes 
ao FMI. Na terça-feira, o fundo aceitou 
o plano de pagamento apresentado por 
Alan Garcia para o resto da divida do 
pais com ele e náo revelou detalhes do 
teor desse acordo. 

A agência oficial de noticias do feru, 
a Andina, observou que o "FMI tem en- 
tendido os esforços feitos pelo presidente 
em sua política econômica e aceitou a 
proposta do governo de pagamento da 
divida." A Andina informou ainda que 
o FMI "estava satisfeito com a proposta 
peruana de pagar USS 110 milhOes já 
vencidos e outros USS 76 milhões que 
devem ser pagos antes de 15 de agosto". 
O total da divida do Peru com o FMI i 
de USS 700 milhOes. 

Em abril o Peru também pagou ao go- 
verno norte-americano USS 16 milhões 
para tornar-se eleglvel novamente para 
receber ajuda militar e econômica dos 
Estados Unidos, que suspenderam qual- 
quer nova assistência ao Peru em outu- 
bro depois que o pais deixou de pagar os 
reembolsos dos empréstimos america- 
nos. 
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Em nosso pais náo existe demo- 
cracia. Nem DO tope. Que sirva 
de exemplo o grande ato de 

bravura da "Nova República": eia 
cruzou a pollüca monetária zerando 
todos oe aliados e cupinchas, muito 
mais que a Inflação. Se as coisas 
fossem feitas de outro modo, as 
inovações seriam convertidas em um 
"trem da alegria" daqueles, tama- 
nho Amazonasl Por isso, náo é de 
estarrecer a informação de Jânio de 
Freitas de que nem mesmo Maria da 
Conceição Tavares, táo integra que 
foi a única a verter lágrimas da 
regozijo e de esperanças "ao vivo", 
estava informada sobre o que se 
tramava nos momentos secretos da 
operação. O maior e melhor exemplo 
de cruzada da nova causa náo sana 
que iria desempenhar um papel 
carismático na revoluçio heterodoxa 
do credo e das práticas político-eco- 
nômicas oficiadas no Planalto. 

£ preciso ir por partes. Primeiro, o 
capátal náo possui uma religiáo. O 
seu nervo é o lucro e a sua alavanca a 
acumulaçáo capitalista acelerada, 
movida por uma organização social 
que escoode por trás da mercadoria 
trabalho livre o equivalente histórico 
do boi, do escravo ou do servo. O 
lucro náo carece de democracia, mas 
de nacionalidade econômica. No ca- 
so, a racionalidade econômica impu- 
nha o segredo, embora a totahdadA 
da operação só fosse secreta para os 
que estavam fora do circuito da 
racionalidade em questflo, incluin- 
do-se entre os "bem informados" 
uma pléiade de programadores, de 
aplicadores no poder, de instituiçõea 
e agentes econômicos nacionais e 
estrangeiros etc. Segundo, a opera- 
ção {pi projetada e posta em execu- 
ção segundo um complexo esquema 
de logística político-mllitar, que exa- 
cerbou o elemento segredo e conferiu 
ao elemento político, que lhe era 
intrínseco, um caráter nl- 
tra-"autoritirio" (o ato mais ditato- 
rial que ocorreu desde abril da 1964 
até os nossos dias...). Cabe, então, a 
pergunta: por q»éT A "Nova Repú- 
blica" proclamou-ae uma democra- 
cia "social", dos pobres e necessita- 
dos, e buscou a aliança doa trabalha- 
dores, chegando a cooptar de fuma 
sagas as organlxaçóes • partidas d* 

Pacto socialà bras: 
esquerda que abeorveram o com- 
promisso de uma "aliança democrá- 
tica" com a ordem existente, uma 
ordem de lusco-fusco, ultraliberal na 
retórica e ultracentralizadora no 
comando político, ocultando o seu 
despotismo por detrás de uma Consü- 
tuiçáo que náo i nem republicana 
nem democrática, mas ditatorial e 
instrumento de uma transiçáo que 
combina agilmente punição e pro- 
messa. 

O que se pode concluir, depois dos 
"fatos consumados", à ha das lições 
que se tomaram clamorosamente 
evidentes? Os trabalhadores cega- 
ram ao capital qualquer modalidade 
de aliança, de pacto à Ia Mondos. 
Náo viram nos sucessores dos' gene- 
rais presidentes e do seu regime de 
arrocho salarial e de repressáo 
política ea qaent caníiar. Ao contrá- 
rio, temeram que iriam ser vítimas 
de outros esbulhos e se mantiveram à 
margem, reforçando de moto próprio 
a exdusáo social e política a que 
sempre foram condeaadoo. Entende- 
ram as manobras dos setores mais 
abertos da esquerda, que eles esta- 
vam empenhados em servir-se do 
oportunismo político dos de dma, 

. tisnando-se em um pacto com o diabo 
para alcançar o que lhes era devido. 
Mas náo saíram de uma atitude 
defensiva de desconfiança e exibiram 
várias modahdades contundentes de 
ofensiva agressiva, que incitaram os 
empresários à réplica (com palavras 
e decisões "duras") e compeliram o 
dispositivo militar a mover-ee em 
defesa da transiçáo lenta, gradual e 
segura, com a competência oue um 
quarto de século de exercício do 
poder político concentrado pusera ao 
alcance de suas máos. Enquanto isso, 
o Congresso e ca partidos brincavam 
de esconde-esconde e de Branca de 
Neve, aproveitando os interlúdios 
sérios para alargar as vantagens do 
que agora se chama de cooptaçáo, 
mas que os clássicos sempre desig- 
naram claramente como corrupção e 
caça de vantagens. 

Poder-se-ia dizer que. ao excusar- 
se do pacto social oferecido pela 
Aliança Democrática, pela "Nova 
República" e saorameatado por Tan- 
credo Neves os trabalhadores ezpu- 
seram-se ao plcr, deixando de ser 

Leira! 
FLORESTAN FERNANDES 

parte de um processo no qual acaba- 
ram se tornando objeto de barganha 

' doa de dma. Estes iriam revelar-se 
compassivos, até, se náo por condes- 
cendência ou generosidade, por te- 
mor da "explosão social", que náo se 
afasta da imaginação perversa dos 
poderosos. Ora, na verdade, tudo o 
que foi fdto —mesmo aquilo de 
interesse direto ou indireto para os 
proletários e a massa popular— 
visava salvar o capital de uma 
catástrofe econômica e a ordem 
política de uma comoçáo violenta, de 
conseqüências imprevisíveis. Parti- 
cipassem ou náo de um pacto sodal 
negociado corretamente, o» proletá- 
rios e a massa popular só ficariam 
com o quinhio que lhes coube, talvez 
com um prato de lentilhas a mais, de 
sabor muito amargo! Deixando de 
partidpar, os proletários e a massa 
popular sem querer puseram a nu a 
natureza da situação política que 
estamos atravessando. Os de dma 
tocam o carro de acorda com sua 
veneta, interesses e conveniências. 
Náo existe democracia, porém palr>- 
vrórío democraüzante. Os de dma 
náo podem oferecer aos de baixo 
aquilo que eles sequer logram divkilr 
entre si. A regra é os q«e podem 
mais cberajn menos (ou mamam 
mais). 

Portanto, náo fd sob a ditadura, 
mas sob a "Nova República" que 
tivemos a mais dará definicáo poQti- 
ca das improbabilidadea da demo- 
cracia. Tradição é tradiçáo. Quando 
se papagueava sobre "pacto sodal", 
o que se pretendia era um mandato 
pleno e gratuito dos proletários e da 
massa popular àquilo oue os de dma 
julgavam imperativo fazer para sal- 
var o Brasil (depds de dirigi-lo à 
ruína e á degradação). Náo podendo 
contar com esse endosso burlesco 
(que muitos chamam eufemisüca- 
mente de "consenso democrático"), 
os mais iguais. —com suas elites 
políticas, econômicas, intdectuais e 
militares— apelaram como de cos- 
tume para o "jogo bruto" e, com ele, 
colheram uma chuva copiosa em seu 
terreno. Na rota da tradição: e, 
dentro desta, por algum tempo. Esse 
jogo tem dcloe conhecidos e todos 
sabemos como des terminam e *^ 
recomeçam —« quem paga a contai IP 
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Por estarmoe cm um dcio que 
aparentemente inverte o veao da 
ditadura militar, náo devecaos igno- 
rar os Dsxoa que ligam entre si oa 
dois ciclos e como se fará, "dentro da 
ordem", a "retomada do desíscvo!- 
vimento econômico". 

Quanto aos proletários e k massa 
popular parece claríssimo que o povo 
aguarda o seu momento. O desmas- 
caramento produzido náo penetra 
largamente em seu borhcate, que 
não é suficientemente intelectualista 
para tanto. Contentes com algumas 
coisas e descontentes com outras, 
n5o sío a "carreirada" do Sarney, 
isto é, doa manipuladores da ordem e 
do seu capitalismo selvagem. Esse 
momento se aproxima com muitas 
obstruções e dificuldades, que sáo 
criadas, orientadas e agravadas pe- 
las forças conservadoras, as mesmas 
que ficaram tão alegres com algo que 
lhes parece um desfecho feliz. Tradi- 
ção é tradição também para o povo. 
Este pressente e com freqüência 
sabe, ainda que sob uma "cobsdte- 
cia social opaca" em muitos doe seus 
estratos, com quem pode e com que 
não pode contar. E o dado essencial 
da situação consiste em um fato 
muito simples: a eles caberá cons- 
truir a democracia com suor, sangue 
e lágrimas, sem o auxílio de "pactos 
sociais" conspiratórios. Com muita 
luta, com muito sacrifício, com muita 
tenacidade, erguendo a democracia 
em bases econômicas, sociais e 
políticas que os atuais donos da 
"Nova República" e da "democra- 
cia" vigente irão odiar e combater a 
ferro e fogo. Como tradição é tradi- 
ção, paciência! Uma classe dominan- 
te oue não tem coragem de encarar 
de frente e discutir publicamente cs 
problemas da nação não pode esca- 
par disso e, muito menos, esperar 
algo melhor. A História ái uütoo, 
caminha por taltoe. Se as forças que. 
a movimentam não são as de dm^ 
nem as que poderiam nascer de um 
entendimento muito amplo, elas te- 
rão de ser as de baixo, quando estas 
passam de bigoma a malho. 
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RELATÓRIO  RESERVADO   M/5/86 

A ação do político que chefia o Exército 
LUIZ ALBERTO BETTENCOURT 

Para um experiente observador da 
área militar, poucos ministros do Exér- 
cito, na história recente do país, tive- 
ram atuaçío tão marcante quanto o 
atual. Com ^erca de ijum ano no cargo, 
Leònidas Pires Gonçalves, segundo a 
mesma fonte, consolidou sua liderança 
junto à tropa, aos oficiais e ao genera- 
lato, alcançando níveis de prestígio in- 
terno que, do ponto de vista político, 
tem contornado acidentes de percurso 
inevitáveis num período de transição. 

No Palácio do Planalto, Leònidas 
desfruta de posição que o observador 
qualifica de "força total": 

— Contam-se em alguns dedos os 
ministros que tém conseguido recursos 
para os seus programas. 0 Exército 
tem obtido tudo o que tem pedido. 

No meio castrense, o clímaA da as- 
censão política do ministro deu-se, re- 
centemente, durante palestra na Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais (Esao), 
no Rio: 

— O tema do ministro era o progra- 
ma de reequipamento da Força. Ele 
reuniu toda a Esao e mais. os.majores, 
tenentes-coronéis e coronéis sediados 
no Rio. Deu um sJww. Normalmente, 
nos encontros de militares, subordina- 
do não aplaude chefe — porque não 
pode vaiar. Leònidas, sentindo a recep- 
tividade de sua palestra, fez blague e 
provocou: "Abram uma exceção, po- 
dem aplaudir." O auditório o aplaudiu 
de pé. Uma consagração que ele, cons- 
cientemente, transformou em fato po- 
lítico junto ao público interno. 

Acalmando tempestades. Sua capa- 
cidade de ação e articulação tem valido 
ao governo a superação de alguns epi- 
sódios. A fonte relaciona três: 

1 — O encontro da deputada Betli 
Mendes com seu torturador, coronel 
Brilhante Ustra, adido militar em Mon- 
tevidéu, provocou reação até do presi- 
dente José Sarney, que, por telefone, 
solidarizou-se com a parlamentar. A 
reação morreu ali. Ustra, destacado 
membro da Operação Bandeirantes, 
com serviços prestados à comunidade 
de informações, aguardava, já exonera- 
do, o seu substituto. Esperou-o nor- 
malmente e só saiu do Uruguai quando 
devia sair. É possível que não chegue a 
general, mas a comunidade e o minis- 
tro o protegeram e nem mesmo o pre- 
sidente foi além da retórica. 

2 - Há poucas semanas, o coronel 
Geraldo Cavagnari, do Estado Maior 
do Exército, foi punido por participar, 
em Buenos Aires, de um debate sobre 
as relações Brasil e Argentina, sem pré- 
vio assentimento de seus superiores. O 
coronel,   no passado, havia servido à 

comunidade mas dela se afastou por 
discordar de seus métodos e, desde en- 
tão, sua carreira vem sendo sabotada 
por seus antigos companheiros. A ida a 
Buenos Aires lhe valeu uma cadeia, 
tecnicamente correta do ponto de vista 
do Regulamento Disciplinar do Exérci- 
to (RDE), más profissionalmente la- 
mentável, tratando-se de um oficial 
que, segundo a mesma fonte, é dos 
mais preparados e cultos da corpora- 
ção. Leònidas, hábil, absorveu a pres- 
são do SNI, puniu o oficial, e o aciden- 
te encerrou-se nele mesmo. 

3 - Diante de referências que consi- 
derou desairosas ao movimento de 31 
de março feitas por professor de uma 
faculdade fluminense durante aula re- 
gular, oficial da Escola de Instrução 
Especializada, no Rio, reagiu. Contes- 
tou os conceitos emitidos-e lembrou 
que, se o mestre podia emitir tais juí- 
zos políticos, ele também tinha liber- 
dade para discordar. E o fez, defenden- 
do o 31 de março em termos que, se- 
gundo o mesmo observador militar, fo- 
ram apropriados. A saída da aula, seus 
colegas de turma fizeram um corredor 
polonês e o surraram. Na Escola de 
Instrução, a reação foi imediata e só 
contida pelo bom senso do comandan- 
te. O fato teve, entretanto, grande re- 
percussão no meio militar, embora não 
chegasse aos jornais. O ministro, mais 
uma vez, superou o problema. 

Em suma, diz o observador, a força 
do ministro — e a habilidade do chefe 
do SNI, general Ivan de Souza Mendes 
— tem servido de contrapeso a uma 
realidade pouco confortável para os 
padrões da Nova República: o esque- 
ma da comunidade de informações — 
a máquina do SNI, os centros de infor- 
mação das três Armas e as divisões de 
segurança e informação dos ministérios 
e das estatais - continua intacto. E age 
da mesma forma que agia: vigia, gram- 
peia, investiga os comunistas e esquer- 
distas, fornece relatórios sobre corrup- 
ção no governo, faz pesquisa eleitoral. 

— • A única diferença - aponta a 
fonte - são os homens que comandam. 

O projeto. Nesse sentido, a atuação 
do ministro do Exército como colchão 
de pressões c ponto de equilíbrio serve 
a dois propósitos. O primeiro, de cará- 
ter pessoal, envolve a seguinte realida- 
de: Leònidas gosta do poder, sente-se 
capacitado para exercé-Io e vê ainda 
um caminho a percorrer. O segundo, 
de natureza institucional, inclui a cons- 
tatação de que o presidente Sarney é o 
nome da transição. Garante tranqüili- 
dade, prudência, áreas conquistadas, 
não revanchismo. Para o ministro, o 
tempo ideal do atual mandato presi- 
dencial é seis anos. Com reeleição. 

A visita do general 
O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Vernon 

Walters, o nossofamiliar general Watlers, veio ao Bra- 
sil precisamente quando se encontravam fora do País, 
em visita a Portugal, o presidente da República, José 
Sarney, e o ministro das Relações Exteriores, Roberto 
de Abreu Sobre. É curioso que Walters tenha escolhido 
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pòlitida nacional 
logo esta ocasião, depois de 
dois anúncios prévios da 
viagem, que não se confir- 
maram. Um deles, pelo me- 
nos, foi lógico. Já que Wal- 
tersfoi convocado pelo pre- 
sidente Ronald Reagan pa- 
ra a sua missão à Europa, 
que antecedeu ao bombar- 
deio de Trípoli. 

No Itamaraty, o general 
Walters só cuidou de assun- 
tos com pessoas que não 

podiam tomar decisões. Na 
Embaixada dos Estados 
Unidos, encontrou quando 
muito o encarregado de ne- 
gócios provisório, uma vez 
que o embaixador Diego 
Ascendo foi removido e o 
ministro Alexander Watson 
já recebeu ordem de mar- 
cha. É claro que o general 
Walters conversou com o 
chefe da estação da CIA 
(Agência Central de Inteli- 
gência), uma vez que o seu 

métier é a espionagem. Mas que novas informações po- 
deria receber do Brasil, a esta altura dos acontecimen- 
tos? 

Walters, general de Brigada, não é oficial preparado 
pela Academia de West Point, coisa que Já lhe valeu a 
antipatia dos "regulares". Alistou^se na II Guerra Mun- 
dial e, por sua fluência em línguas (houve época em que 
falava oito idiomas) e outros atributos, foi logo comis- 
sionado tenente G-2, ou seja, especializado em informa- 
ções. Nessa época, os Estados Unidos estavam construin- 
do úm sistema de espionagem, com base no Exército e 
no controvertido Office of Straicgic Services. Hoje, com 
quatro agências diferentes, é o maior do mundo. 

O tenente Walters, rapagão desembaraçado e jovial, 
aqui esteve em 1942 na missão especial americana que 
preparou a viagem do general Euricó Dutra (naquele pe- 
ríodo visto como um simpatizante da Alemanha de Hi- 
tler) aos Estados Unidos^ O seu sotaque carioca surpreen- 
deu os oficiais que foram recebê-lo. Também revelou 
um conhecimento seguro da cidade do Rio de Janeiro 
durante a viagem de automóvel que o trouxe, e a seus 
companheiros, do aeródromo ao centro. Mas a pièce de 
resistence foi a sua capacidade de falar sobre os patro- 
nos das armas do Exército (Sampaio, Mallet etc.) ao es- 
tudar um quadro que havia no Ministério da Guerra e 
ao apontar alguns anacronismos. 

Mais tarde, passaria pelo Brasil, em aviões que usa- 
vam o saliente do Nordeste, noutras missões. Em 1944, 

quando por fim chegou a FEB à frente italiana, mal trei- 
nada e desarmada, lá estava o capitão Walters para ser- 

vir de oficial de ligação 
■ com o comando do VExér- 

cito Americano, num posto 
típico de informações. Já 
percebiam os Estados Uni- 
dos que a ditadura de Ge- 
túlio Vargas estava no fim 
e ao capitão Walters coube 
a tarefa de cultivar toda 
uma nova geração de futu- 
ros chefes do Exército, que 
tinham visto uma guerra 
moderna de perto. 

O resto da história todo 
mundo conhece. O adido 
militar americano Walters 
foi o primeiro funcionário 
diplomático a ser recebido 
pelo marechal Castelto 
Branco, depois que a facção 
castelista do Exército 
apossou-se do poder.. Era 
um encontro de vitoriosos. 
Walters não só participara 
de reuniões conspiratórias 
contra o presidente João 
Goulart como também co- 

laborou na preparação da operação Brother Sam, em 
que uma task force aeronaval americana daria apoio lo- 
gístico e militar aos rebeldes, se o Governo resistisse e 
houvesse uma guerra civil. 

Hoje, o Brasil não vai mais vender armas à Líbia, não 
tem qualquer influência no caso da Nicarágua e iodo 
mundo em Washington já sabe (e não reclama) que vai 
haver um reatamento de.relações com Cuba. Assim, Wal- 
ters veio mesmo ao Brasil para reiterar a altos funcio- 
nários e chefes militares que a reserva de mercado para 
a informática — principal área de atrito entre Washing- 
ton e Brasília — éum problema político, como aliás dis- 
se, em carta, George Schultz, o secretário de Estado, mas 
que fíode transformar-se, até mesmo, em futuro próxi- 
mo, numa questão militar. 

0 GENERAL WALTERS EM 196M NO BRASIL 
Com a ascensão 

de Lyndon lohnson ao poder, a elite orgânica brasileira, assim como as congêne- 
res da América Latina, receberam apoio ainda maior.4* John Kennedy já havia, no 
entanto, dado os passos iniciais. Quando o Coronel Vcrnon A. Walters. efictente 
homem de informações que se tornaria mais tarde vice-diretor da CIA.W voltava 
da Itália em direção ao Brasil, para, ostensivamente, tomar-se adido militar, foi 
informado de que o Presidente Kennedy "não se oporia à deposição do governo 
de João Goulart, se fosse substituído por um estável governo anticomunista que 
ficasse ao lado do mundo "livre" ocidental." Quando o movimento civil-militar 
contra João Goulartjá se encontrava bem encaminhado, a Embaixada Americana 
"assegurava aos conspiradores que os Estados Unidos estavam ao lado deles". 

feü Sobre o antigo relacionamento entre 
Vcrnon Walters e os militares brasileiros, 
desde a época em que era oficial de liga- 
ção entre a Força Expedicionária Brasilei- 
ra na Itália e o S.* Exército dos Estados 
Unidos, durante a II Guerra Mundial, vide 
John Foster DULLES. Casteilo Branco: lhe 
making o/ a Brazilian Presidem. Austin, 
Univ. of Texas Press, 1978. Sobre o papel 
do Coronel Vemon Walters no principio 
da  década  de  sessenta  no  Brasil  vide  (a) 

Moniz BANDEIRA. O governo João Gou- 
lart: as lutas sociais no Brasil. Rio de Ja- 
neiro, Civilização Brasileira. 1977. (b) Ver- 
non WALTERS. Sileni missions. New 
York. Doubleday, 1978. 
61. Phyllis PARKER, op. cil. p. 89. Quan- 
do V. Walters foi apresentado ao Embai- 
xador L. Gordon. este lhe disse: "De você 
eu quero três coisas: primeiro, saber o que 
está se passando nas Forças Armadas; se- 
gundo,  quero,  de  certa  forma,  influenciá- 

las através de voei; terceiro e mal» impor- 
tante de todos, não quero ser surpreendi- 
do". V. WALTERS. op. cit. p. 374. Mais 
Urde, Walters diria: "Ele nunca se sur- 
preendeu". P. PARKER, op. cit. p. 48. De 
fato o sistema funcionou lio bem que du- 
rante a madrugada em que Auro de Moura 
Andrade declarou estar vaga a presidência, 
já que Joáo Goulart deixara Brasília, alguns 
parlamentares «e dirigiram para o Palácio 
do Planalto, que estava totalmente escuro 
depois de um corte de energia. Ele» acom- 
panharam o ato que reconhecia Ranieri 
Mazzili como presidente e, depois que al- 
guns fórforo» foram acesos, o Deputado 
Luiz Viana Filho reconheceu a seu lado 
Robert Bentley. o jovem secretário da Em- 
baixada Americana. Luiz VIANA Filho. O 
Governo Casteilo Branco. Rio, José Olym- 
pio, 1975. p. 46. 
62.   I. PAGE. op. cit.. p. 190. 
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1964: A CONQUISTA DO ESTADO 
René Dreifuss, Vozes, 1981 



política internacional 

Cresce oposição 
no   Paraguai 

FOLHA DE S.PAULO 9/5/86 
Do "El PoU" 

No Paraguai e ao Chile, as duas 
últimas ditaduras que se mantêm 
óo Cooe Sul do continente america- 
no, ocorreram nos últimos dias, 
manifestações que oxpressam 0 
desejo da população de conquistar 
a democrads. O fato é particular- 
mente notável r.a caso do Para- 
guai, onde o general Alfredo 
Stroessoer comemorou o 32° ani- 
versário de seu poder absoluto. 

Durante esses 32 &nos o Paraguai 
aparecia no cenário internacional 
como um país onde "nada aconte- 
cia", uma fortaleza tranqüila na 
qual o ditador governava conforme 
seus caprichos, refúgio preferido 
de antigos criminosos de < guerra 
nazistas. O Paraguai era o "país 
esquecido" e Stroessner podia im- 
por a sua. "tranqüilidade" com 
métodos de um terror implacável, 
pois o eco no exterior era pratica' 
mente nulo. Desde 1954, perto de 
j&SO.mü pessoas —cerca de 10% da 
população— já passaram pelos 
cárceres do país. 

A oposição, aniquilada e parali- 
sada durante anos, começa a dar 
sinais de vida e atividade. Em 
março passado ocorreu a primeira 
maaiíestaçSo com três mu pessoas 
e po dia 1' de maio uma grande 
manifestação em Assunção (a ca- 
pital) terminou em choques com as 
forças policiais. A agitação hoje se 
estende a todos os setores sociais, 
envolvendo universitários, profis- 
sionais liberais, sindicalistas, além 
dos meios de comunicação. 

A Igreja católica fez uma propos- 
ts de diálogo nacional no sentido de 
obter uma evolução do tipo brasi- 
leiro ou uruguaio. Mas a reação do 
regime, após as manifestações 
públicas, foi a repressão pura e 
simples. Grupos armados, apoia- 
dos por efetivos do ISxército toma- 
ram de assalto uma estação de 
rádio e invadiram o Hospital das 
Clínicas de Assunção, onde ocorre- 
ra uma greve por aumentos de 
salários. Trata-se de manter a 
ditadura a qualquer preço. 

Repressão, o trunfo de Stroessner 
14/5/86 
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NEWTOM CARLOS 
Do trÀp» ia oneiteta* do Mias 

Chega ao Paraguai o estilo chileno 
de '.'mobilização social" contra regi- 
mes dispostos a nuuoterse pela força, 
A intruBaigéoeia em nsgodor do 
general Alfredo Stroessner, há SJ 
anos presidente paraguaio, é a mes- 
ma oo general Augusto Pinochet, DO 
poder no Chile há 13 aoos. E a 
oposição a Stroessner promete des- 
respeitar oova proibição das autori- 
dades e realizar rnsuúíestacSo anti- 
regiiÁeprogramada para boje,   • 

No Primeiro de Maio (Dià do 
Trabalho) a oposição paraguaia foi 
às ruas. Ignorou proibição otldol e 
enfrentou a repressão. Stroessner 
ainda conta com um poderoso arse- 
nal repressivo, Mas os oposicionistas 
estão convencidos de que podem 
ganhar a batalha das ruas. desde que 

De Paris 

Programado 
o crepúsculo de 

Stroessner 
.   O ditador paraguaio deve ir 

a Alemanha para ser operado da 
próstata. Bonn e Washington 

quorem que ele fique para sempre 
;.-•     por Ia. Por Reali Júnior. 

0«vpresidente Alfredo Stroess- 
jner do Paraguai poderá viajar para 
a Alemanha Federal a fim de sub- 
•Ijieter-se a uma cirurgia na prõsta- 
rtâfJS(sa informação foi divulgada 
bniem pela imprensa européia, re- 
lançando os rumores sobre o possí- 
vel afastamento definitivo do dita- 
dor .paraguaio que se encontra no 
'poder há 32 anos. Atualmente com 
|72HEnos de idade, Alfredo Stroess- 
oer estaria disposto a deixar o po- 
tí*r pty8 facilitar uma translç&o 
dyiricfcrátlca no seu país a exemplo 
daquela ocorreu no Brasil, Argen- 
jJiiá e Uruguai. Pressões nesse sen- 
ado vêm sendo feitas pela Alema- 
pSã Federal e Estados Unidos, sen- 
tío-que-o próprio embaixador nor- 
tatamericano em Assunçáo, Clyde 
ponalclTaylor, vem multiplicando 
Contatos com a oposição paraguaia 
nos últimos tempos em busca da 
bhamarda "terceira via". Brasil e 
(\rgentina, os dois grandes vizi- 
nhos do Paraguai, teriam sido aler- 
tados para essa evolução, preocu- 
tiando.-se também em aproximar-se 
da oposição democrática para- 
giyia para não serem apanhados 
(Jçjprevinidos. O tratamento de 
tküde que tornou-se inadiável se- 
ria a forma ideal para apressar es- 
s«4nicio de transição democrática 
rípr;Paraguai. Isso apesar de ser um 
país onde a mobilização popular é 
rmritò;inferior à que se verifica 
{ituaímente no Chile de Pinochet 
ò-ueíainbém vem sendo pressiona- 
do pelos Estados Unidos para pro- 
mover rapidamente uma abertura 
ceijiôcrátlca. 
i Segundo as informações divul- 
gadas-ha França, numa primeira 
etapa- .assumiria o poder o presi- 
dántâ-da Suprema Cortéde Justiça 
àirPali, Luís Argana. O objetivo é 
üriíiedir que as duas correntes que 

íeniuun fôlego para austéntá-la em 
situações por enquanto adversas. Ê a 
mesma estratégia da oposição chile- 
na. 

Em seu arsenal repressivo Stroes- 
sner conta com as leis 294 (de 
"defesa da democracia") e 209 (de 
"defesa da paz pública e da liberdade 
das pessoas"). Com essas leis « o 
artigo 79 da Constituição, que trata 
de estado de sitio, Stroessner prende, 
tortura e processa i vontade. Há 
ainda um Exército de 30 mil homens, 
só superado na América Latina pelo 
de Cuba em numero per capita de 
soldados, Além do confronto na$ 
ruas, a oposição conta com pressões 
externas para Imobilizar essa engre- 
nagem de "guerra Interna". O diri- 
gente democrata^cristão Luís Resck 
teve seu exílio encerrado por pressão 
do governo conservador da Alema- 
nha Ocidental. F0LHA  DE   s   pAUL0 

O EST.DE S.PAULO 26/4/86 
disputam o poder no interior do 

. Pàirtido Colorado possam ser bene- 
íiciadas, uma delas representada 
òelò próprio filho do atual presl- 
dante, o coronel aviador Gustavo 
Sffoéssner e a outra pelo general 
iCodres Rodrigues, esse último ve- 
dado por Washington por suas liga- 
çSSs com a chamada "máfia da dro- 
tó-". Numa primeira etapa, o presi- 
üente da República apenas solici- 
Wria uma licença para tratamento 
tòjsaúde num hospital da Baviera 
tócAIemanha Federal e só poste- 
Jíftrmente, alegando motivo de 
sipide, se afastaria deíinitivamen- 
tlefinesse caso deveriam ser convo- 
cadas eleições antecipadas, pois a 
$*ôxima consulta eleitoral está 
prevista apenas para 1988. Os ale- 
mães que já haviam desaconselha- 
<}o^uma visita oficial de Stroessner 
ÕJonn há dois anos, dessa vez con- 
Çürdaram com o esquema. Na ori- 
gem da preparação dessa "salda 
fcíiflrosa" do presidente paragua^ 
estaria a Fundação Hans Seldel, 
baseada em Munique. Não foi atra- 
V4s-das vias diplomáticas, mas sim 
(jessa fundação que teria sido ne- 
gociada a permanência de Alfredo 
Stroessner no Paraguai. O fato de o 
presidente paraguaio se fixar na 
Aíemanha não chega a surpreen- 
ciex. ninguém, mesmo porque sua 
ftimília emigrou da Baviera para o 
Paraguai. Mais da metade dos in- 
vestimentos estrangeiros no Para- 
guai são também de origem alemã, 
e-^á se encontram até hoje inúme- 
rók. refugiados de guerra. Muitas 
fthnílias alemãs escolheram o Pa- 
raguai quando da queda do Tercei- 
ro Reich, instalando-se e enrique- 
dendo nesse país. 

Mesmo não pretendendo inter- 
fe&r!n6s negócios internos desse 
ptHs,-áreas diplomáticas conside- 
r^M,'qüe os governos atuais da Ar- 
gptnihei' e do Brasil, os dois gran- 
d/ái-vizinhos do Paraguai, já come- 
ç^m a_-Tie preocupar em ampliar 
sftus cphtatos com a oposição de- 
mocrática paraguaia, acreditando 
qlfiEojprocesso para a democratiza- 
ção do país já foi iniciado. Esse 
processo pode ser precipitado pela 
pressão de países como os Estados 
Unidos e Alemanha Federal, razão 
pela qual Brasil e Argentina não 
cjuerem ser apanhados despreveni- 
dòs. 
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Paraguai 

Começou a transição? 
A aguda crise econômica e social e o desprestígio 
e a corrupção do regime de Stroessner estão começando 
a provocar mudanças significativas na 
situação política do país 

Depois do período 1978-81, 
no qual o Paraguai teve uma 

taxa média  de  crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
10,2%, devida em grande parte i 
construçío da represa de Itaipu, 
no rio Paraná, e ao aumento das 
exportações de soja e algodílo, o 
"sistema" está começando a nau- 
fragar. Apesar  disso, o general 
Stroessner,   presi- 
dente   dessa  "de- 
mocracia sem co- 
munismo",    con- 
trola    ainda   em 
grande,   parte   as 
duas    fontes    de 
poder: o  Partido 
Colorado e as for- 
ças  armadas,  mi- 
litarizando um e 
"colorirando"   as 
outras. 

A crise econô- 
mica que o pais 
está enfrentando 
já começa a ge- 
rar um descon- 
tentamento social 
importante. O de- 
semprego afeta 
mais de 20% da 
populaçío econo- 
micamente ativa, 
constituída por 
1,7 milhJo de pes- 

soas1 , e em Assunçío atinge 
44%, segundo dados de novem- 
bro de 1985. 

A inflaçSo está aumentando 
de forma galopante: 17% em 
1983, 30,5% em 1984 e, segun- 
do cálculos da Federaçlo de Tra- 
balhadores Bancários (Fetraban), 
chegou a 35% em 1985. A reces- 
são se reflete na queda do PIB, 
que foi de -2% em 1982 e de 
-3,7% no ano seguinte. No pri- 
meiro semestre de 1985, o algo- 
dffo e a soja, que constituem 
84% das exportações, sofreram 
uma queda de 56,2% e de 23,2%, 
respectivamente, em relaçío aos 
preços do ano precedente. As re- 
servas caíram para 130 milhões 
de dólares. A dívida externa al- 
cança 1 bilhffo 659 milhOes de 
dólares e é agravada pela super- 
valorizaçío da moeda e pelos 
gastos públicos irracionais, que 
estío preocupando seriamente o 
Fundo  Monetário Internacional 

A questáo agrária 

No interior do país, o descon- 
tentamento social está se agra- 
vando. O setor agrícola ligado ò 
exportaçüo é a primeira vítima 
da política econômica. A popu- 
lação rural se vê obrigada a en- 
frentar, por um lado, o clássico 
problema do latifúndio, com 
130 propriedades ocupando a 
metade das terras cultiváveis do 
país, enquanto o restante perma- 
nece dividido em extensões de 
menos de 10 hectares. 

Desde o começo da crise, cam- 
poneses totalmente privados de 
terras que lhes permitissem sub- 
sistir invadiram latifúndios de 
360 mil hectares de extensáô, si- 
tuados nas províncias de Alto Pa- 
raná, Caaguazú, Guairá, San Pe- 
dro, Danindeyú e Presidente 
Hayes, no Chaco. Mais recente- 
mente, na localidade de Santa 
Maria (Misiones), 1.600 pessoas 
ficaram totalmente privadas de 
alimentos. Como havia aconte- 
cido com muitas outras, elas 
deixaram de cultivar milho, man- 
dioca e feijío para dedicar-se ex- 
clusivamente ao algodJo. 

Diante dessa situaçáo, os cam- 
poneses começaram a organizar- 
se. Em 8 de agosto de 1984, foi 
assinada a ata de fundaçJo da As- 
sembléia Permanente dos Campo- 
neses sem Terra (APCT), por ini- 
ciativa do Movimento Camponês 
Paraguaio. Seus membros conti- 
nuaram a se reunir sigilosamente 
até que, um ano mais tarde, a or- 
ganizaçío apresentou-se publica- 
mente numa concentraçáo de 
massas à qual compareceram 
mais de 10 mil pessoas, na praça 
paroquial de Caaguazú. Respal- 
dados nos artigos 76, 83 e 128 
da Constituiçilo Nacional, os 
camponeses exigiam o reconheci- 
mento de seus direitos. 

A falta de respostas ás reivin- 
dicações camponesas por parte 
do Instituto de Bem-Estar Rural, 
organismo oficial, e a pressJo 
exercida pelos latifundiários le- 
varam os camponeses a novos 
procedimentos. Assim, surgiu a 
Coordenação de Mulheres Cam- 
ponesas, integrada por esposas, 
mJes e filhas dos membros da 
APCT.  As camponesas reivindi- 
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cavam "o direito á terra, a liber- 
dade de organização e õ fim das 
hostilidades a que somos subme- 
tidas". 

Severino Santacruz, porta-voz 
da APCT, afirma que "a reforma 
agrária nJo significa, para nós, a 
simples entrega de terras. Exigi- 
mos a compra de terras a prazo, 
escolas, estradas e outros elemen- 
tos necessários para trabalhar. 
Devemos ter créditos, sementes 
e fertilizantes agrícolas". 

A voz dos indígenas 

Os índios do Paraguai, por 
sua vez, estío começando a se fa- 
zer ouvir. Depois de séculos de 
sofrimento em silêncio, os mem- 
bros da comunidade rmskoy, de 
Puerto de Ia Victoria (ex-Puerto 
Casado), latifúndio anglo-argen- 
tino com 1 milhío 500 mil hec- 
tares de extensío localizado no 
Chaco, enfrentaram o Instituto 
Paraguaio do Indígena (Indi), 
entidade estatal presidida pelo 
ministro da Defesa, general Ger- 
mán Martínez, exigindo a terra 
pela qual tanto têm lutado, equi- 
valente a cerca de 300 mil hec- 
tares. 

A comunidade mbya, deSonv 
merfeld, província de Caaguazú, 
também.opôs resistência ao Indi 
e aos mennonitas da regilo, quan- 
do pretenderam levá-los das ter- 
ras que ocupavam para lugares 
que nlo eram de seu agrado. Da 
mesma forma, os mbya de Paso 
Romero, na fazenda La Golon- 
drína, propriedade do senhor 
Blas Riquelme, ex-presidente da 
União Industrial Paraguaia, dis- 
cordam das ofertas que lhes fo- 
ram propostas como compensa- 
ção pelas suas terras de origem. 

As comunidades indígenas de 
Ko^yu e Itabó repudiaram ener- 
gicamente a exploraçüo de seus 
recursos florestais por parte de 
terceiros e os pahiavyterá, da lo- 
calidade   de   Pypucú,   também 

zrcf 
questionaram uma compra de 
terras efetuadas pelo Indi para 
eles, pois consideraram' a exten- 
slo insuficiente, além da transa- 
çJo ter sido feita á'revelia dos 
supostos beneficiários. A Asso- 
ciação das Parcialidades Indíge- 
nas (API) chegou inclusive a pòr 
em questlo a competência pro- 
fissional de altos funcionários do 
Indi. 

Repressáo e isolamento 
internacional 

O isolamento internacional 
do regime é evidente. O fecha- 
mento do matutino independen- 
te ABC Color, em janeiro de 
1984, o fechamento temporário 
da Rádio Slanduti em agosto do 
ano passado e a manutençJo per- 
manente do estado de sítio na 
capital desde 1 954 (anteriormen- 
te era vigente em todo o pais), 
sío medidas que contribuem ca- 
da vez mais para o desgaste da- 
imagem internacional de Stroes- 
sner. A elas se jMnta a persegui- 
çío a lideres de oposiçJo, como 
Domingo Laino, do Partido Li- 
beral Radical Autènlico, e Ai- 
fonso Resk, da Democracia Cris- 
U, que se encontram exilados, 
ou a membros do Movimento Po- 
pular Colorado (Mopoco), cujos 
dirigentes foram agredidos vio*, 
lentamente pela polícia quando, 
há pouco tempo, tentavam reali- 
zar uma assembléia 

As relações tradicionais cem 
Taiwan (Formosa), Coréia do Sul 
e com o regime racista da África 
do Sul permanecem sem altera- 
ções. Quanto aos Estados Unidos, 
tudo indica que estío se distan- 
ciando relativamente do regime 
paraguaio. j^ 

A população total do país, segundo 
o Censo de 1983, é de 3.470.000 hab 
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A visita reaJizada pelo embai- 

xador norte-americano Clyde 
Taylor. especialista em drogas, 
;JOS integrantes do Acordo Na- 
cional, de oposiçJo, provocou 
iradas reações do governo, üs 
quais o Departamento de Estado 
nJo deu importância. 

O partido dividido 

No final da década de 40, 
Stroessner dizia em guarani a 
seus companheiros de armas: 
"Che nicó nai cuaaimbaevé poli- 
caqui" ("Eu nJo entendo nada 
de política"). Curiosamente, ele 
passou a ser o eixo da política 
paraguaia nos últimos 32 anos. O 
major Alfredo Stroessner, naque- 
la época, tinha que justificar 
dessa forma sua atitude contrária 
ao Partido Colorado, do qual 
passou depois a líder venerado, 
além de presidente honorário da 
junta de governo. 

Apesar de ter conseguido im- 
por uma estrutura vertical a seu 
partido,'Stroessner nunca conse- 
guiu dominá-la totalmente. Des- 
sa forma, hoje fica evidente a ci- 
sJo entre os militantes liderados 
por seu secretário particular. Ma- 
no Abdo, que defende a reelei- 
ção do velho ditador - ou. como 
alternativa, a candidatura de seu 
filho, tenente-coronel Gustavo 
Stroessner - e os chamados "tra- 
dicionalistas", en trincheirados 
na junta de governo, que preten- 
dem uma saída democrática. A 
disputa agora se dá nas chama- , 
das seccionais partidárias, espa- 
lhadas por todo-o país. 

Outra fraçJo do partido, o 
Mopoco, está abertamente na 
oposição, tendo seus líderes re- 
gressado há pouco tempo de um 
exílio de 25 anos. Ha integra, 
juntamente com o Partido Fe- 
brerista, o Partido Liberal Radi- 
cal Autêntico e a Democracia 
CristI, a frente chamada "Acor- 
do Nacional", que, em 29 de 
novembro do ano passado, pediu 
à igreja que iniciasse as gestões 
para promover um amplo diálo- 
go sobre os problemas do país, 
"lançar a conciliaçío dos para- 
guaios e evitar o agravamento da 
crise que, no futuro, poderia cas- 
tigar com piores males o nosso 
sofrido e querido povo". 

A junta de governo do Parti- 
do Colorado, numa extensa no- 
ta, respondeu que continua dis- 
posta ao diálogo, mas somente 
com os "partidos regulares", ou 
seja, aqueles reconhecidos pela 
junta eleitoral controlada pelo 
govemo . 

A oposiçfo toleradi se compõe de 
dois oartido»: o Partido Liberal e o 
Partido Liberal RjdicaL, ambos com 
representantes na Câmara e no Sena- 

do, enquanto que o Partido Febrerii- 
U tem-se negado ultimamente a con- 
correr às eleições. 

Há mais dois elementos a con- 
siderar. Em primeiro lugar, a es- 
cassa influência oficial sobre a 
própria juventude "colorada", 
evidenciada recentemente quan- 
do o governo nJo foi capaz de 
evitar um confronto interno de 
duas tendências, tendo que ir às 
urnas. Ficou claro que a juventu- 
de "Êôtorada" comprometida 
com o governo nüo passa de 5% 
do estudantado. Em segundo lu- 
gar, a apatia e a indiferença do 
eleitorado ficou patente nus últi- 
mas eleiçOes municipais, ocasiJo 
em que votaram apenas 793.301 
pessoas das 1.700.000 que se en- 
contravam registradas. \ 

t 

Novos ventos sopram 

O caso do Paraguai é atípico 
nJo só entre os países da Améri- 
ca do Sul como também entre os 
que estío em vias de desenvolvi- 
mento, pois sua orientaçJo polí- 
tica nío pode ser caracterizada 
como uma mera ditadura militar, 
porque o governe, apoiado pelo 
Partido Colorado, controla as 
mais variadas instituições, tais 
como a FederoçJo Universitária 
do Paraguai (FUP), a Confede- 
ração Paraguaia de Trabalhado- 
res (CPT), a Autores Paraguaios 
Associados (APA), exercendo 
sua influência até sobre a Liga 
Paraguaia de Futebol. 

Para todos esses setores tam- 
bém estío chegando os novos 
tempos. Os estudantes falam da 
necessidade de criar uma nova 
federaçío, já que a atual nlo re- 
presenta as aspirações universitá- 
rias. Os trabalhadores fundaram 
o Movimento Intersindical de 
Trabalhadores (Mist), em 10 de 
maio de 1985, o qual já congrega 
importantes setores, como o dos 
comerciarios (com mais de 100 
mil empregados), o Sindicato 
Nacional de Transporte Coletivo, 
a Federaçffo de Trabalhadores 
Bancários, o Sindicato dos Jor- 
nalistas etc. Em dezembro do 
ano passado, o Mist recebeu o 
apoio da Central Latino-Amcri- 
cana de Trabalhadores (Clat), 
que enviou ao Paraguai uma de- 
legaçlo presidida por seu secre- 
tário geral.-Emilio Maspero, unin- 
do-se assim ao apoio já prestado 
pela Confederação Mundial do 
Trabalho (CMT) e pela UniJo Ge- 
ral de Trabalhadores (UGT) es- 
panhola, além da Confederação 
Internacional de Organizações 
Sindicais Livres (CIOSL). 

Talvez o fator que de alguma 
maneira esteja precipitando os 
acontecimentos,   a   ponto de já 

se começar a falar em transiçáo, 
seja   a   corrupçJo   generalizada 
que se evidencia principalmente 
na gestío da coisa pública. Q es- 
cândalo da evasJo de divisas do 
Banco Central (BCP), calculado 
em um bilhlo de dólares - três 
vezes o valor das exportações do 
país e mais da metmde de sua dí- 
vida externa — atinge contornos 
até agora desconhecidos na his- 
tória dessa naçío sul-americana. 
O fato, que a princípio pareceu 
uma simples denúncia de empre- 
sários inescrupulosos, converteu- 
se rapidamente  em um affaire 
que envolve o próprio presidente 
da principal instituiçío bancária 
do país. Descartando a possibili- 
dade de realizar um inquérito ad- 
ministrativo, como prevê o arti- 
go 124 da lei n9 18, promulgada 
pelo próprio Banco, o presidente 
Romeo Costa levou o caso inicial- 
mente i justiça ordinária. Esta, 
por meio de depoimentos de al- 
tos funcionários do BCP, con- 
cluiu em primeira instância que a 
autoridade  máxima  da institui- 
ção está implicada no delito, de- 

cretando o embargo de seus bens, 
que chegam â soma de 18 mil 
guaranis, cifra recorde no famo- 
so caso . 

Entretanto, onde mais ficou 
evidente a divisío existente no 
Partido Colorado, fundado no fi- 
nal do século passado, foi na de- 
núncia feita pelo deputado Oscar 
Zacarias Cubilla (membro do 
partido) contra seus pares, ao de- 
clarar que pelo menos 38 depu- 
tados "colorados" estavam com- 
prometidos com a evasJo de di- 
visas. A denúncia provocou a 
suspcnsffo por um ano de Zaca- 
rias Cubilla de sua condição de 
deputado. 

Apesar de tudo, é certo que 
novos ventos sopram atualmente 
no Paraguai. Apesar de 70% da 
populaçíoníoconhecerem outro 
sistema de governo diferente do 
atual, que tem suas raízes bem 
antes da era de Stroessner, já 
nío se pode afirmar com a mes- 
ma certeza que o regime seja 
imutável. • • 

Rolando Acuna 
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A HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 

□ A central hidrelétrica de Itaipu, construída 
em sociedade com o Brasil, c atualmente a 

maior do mundo, com uma capacidade de gera- 
çáo de energia equivalente a I2,6kw/hora em sua 
potência máxima. Durante sua construção signi- 
ficou uma importante fonte de divisas para o Pa- 
raguai: calcula-se que durante esse período in- 
gressaram no país cerca de dois bilhões de dó- 
lares. 

Apesar disso, essa receita foi ilusória, já 
que grande parte do capital foi colocado em ban- 
cos no exterior ou investido em atividades espe- 
culativas. 

O tratado de Itaipu, assinado em 1973, liga o 
Paraguai ao Brasil por cláusula e disposições que 
aviltam a proclamada "soberania paraguaia", ca- 
valo de batalha do oficialismo, atacando o tio 
apregoado "espírito nacionalista". A título de 
exemplo, basta dizer que o total da energia exce- 
dente que cabe ao Paraguai só poderá ser vendido 
ao Brasil por um preço determinado por este últi- 
mo. O pagamento, que poderá ser feito até 1 992, 
náo será em dinheiro mas "em espécie", ou seja, 
em obras de infra-estrutura que algumas empresas 
brasileiras executará© em território paraguaio, 
por conta do govemo do Brasil, limitando assim 
o campo de trabalho das construtoras locais. 

Por outro lado, cabe assinalar que as terras 
que circundam Itaipu, mesmo dentro de territó- 
rio paraguaio, sáo propriedade de brasileiros, falo. 
que implica uma perigosa reduçáo de soberania, 
além de violar expressamente uma lei que proíbe 
aos estrangeiros ser proprietários de terras loca- 
lizadas a menos de 100 km da fronteira. 


