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Qual é a carne que vale menos no 
Brasil? Em geral a das classes 
torturávels é desvalorizadtesj- 

ma. Além das mortes 4<natural» , 
desvendadas pelo relatório Jaguari- 
be, privüégio dos 70% de miseráveis, 
há outras. Anualmente centenas de 
descendentes das classes operárias 
Râo mortos noa combates com a 
polícia, nas prisões nas delegacias, 
nas instituiçòes de menores, de 
Indigentes, hospitais psiquiátricos, 
nos acidentes de tráíefío. Na catego- 
ria, o Brasil é campeomsslmo. 
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(Revista de Assessoria Empresarial) 

RELAÇÕES SINDICAIS 
PERSPECTIVAS 

O movimento sindical aguarda, em clima de ex- 
pectativa, o desempenho do plano de estabili- 
zação da economia. A curto e a médio prazo 

as reações dos trabalhadores dependerão basica- 
mente desse fator externo. 

O país e os trabalhadores ainda vivem, como 
novidade, a nova realidade do poder de compra 
de seus salários, diante da redução radical da infla- 
ção. Se os salários porventura não correspondem ao 
que muitos desejariam, por enquanto, isto não im- 
porta. 

Por outro lado, as lideranças sindicais ainda sen- 
tem-se privadas no seu exercício de comando das 
massas trabalhadoras, dos apelos gerados por uma 
realidade inflacionária. 

De uma maneira em geral, os sindicalistas \^m 
centralizando sua ação em trabalho que visa des- 
pertar o operário sobre possíveis perdas decorren- 
tes do decreto 2284. Alguns líderes enfatizam em 
suas declarações as perdas salariais e arrochos. Po- 
rém, observa-se — não obstante a compreensível 
retórica contrária — mesmo nas lideranças sindicais, 
grande incerteza sobre a magnitude destas perdas. 

O fator Plano Cruzado no contexto das rela- 
ções empregado/empregador seguramente abor- 
tou na ante-véspera o que Apoderia ser a maior 
greve geral deste país, planejada para este mês. 

Não se deve exagerar, entretanto, este aspecto. 
e subestimar o poder de fogo das lideranças sindi- 
cais e sua penetração e adesão dos trabalhadores 
à movimentos paredistas. 

Em linhas gerais, no cenário das relações ca- 
pital/trabalho, duas hipóteses de raciocínio so- 
bressaem agora: (!) como ficam estas relações 
com a vigência de níveis de deflação ou infla- 
ção residual e; (ii) que conseqüências poderiam 
ocorrer com taxas ma is elevadas de inflação? 

Vale lembrar que 70% da população brasilei- 
ra ainda vive com uma renda de até três sala- 
rios-mlnimos (Cz$ 2.412,00). Logo, as condi- 
ções econômicas médias de vida de mu/tos seto- 
res da população pré-existem à inflação. 

Partindo do pressuposto de que novas e con- 
tundentes reformas sociais não sejam rapidamen- 
te implantadas, na atual conjuntura sócio-econõ- 
mi ca e dentro das duas hipóteses citadas acima, 
as perspectivas de greves se mantém. Ainda que, 
possivelmente, de forma menos generalizada. 

Os níveis de deflação ou inflação residual isto 
é, a vitória do programa do governo à curto pra- 
zo, conterão  os movimentos grevistas. A médio 

e  longo prazo,  no entanto, pode ter um efeito 
ambíguo nos sindicatos. 

Com efeito, a estabilização econômica acom- 
panhada de crescimanto pode diminuir o receio 
do trabalhador na hora de debater ou entrar 
em greve. A redução do perigo de desemprego 
(exceto, claro, setores localizados) pode ser capi- 
talizada politicamente em períodos de cresci- 
mento. 

E justificativas ou reivindicações não faltariam 
para eventuais adesões à greves, Se houve reposi- 
ç3o salarial durante os últimos 24 meses, muitos 
setores de trabalhadores ainda não a. consideram 
satisfatória — fora os que se sentem suprimidos 
salarialmente com o DL-2284. 

Aliás, tanto a CUT como a CGT "apostam" nis- 
so. Este é um ponto forte em comum de suas pau- 
tas reivjndicatórias. E rresmo que não houvesse a 
continuidade da tônica salarial nas pautas, há um 
crescente (agora mais rápido ainda) deslocamento 
do eixo de reivindicações para vários itens relacio- 
nados às condições de trabalho. 

Na segunda hipótese, se por acaso o nível de in- 
flação elevar-se; o que nenhuma liderança sindical 
séria deseja, as. conseqüências seriam bem piores. 
O "grito" salarial dos trabalhadores, arrefecido pe- 
lo Plano Cruzado, retornaria muito mais forte. 

Neste cenário, poiftico-slndica! as prirxypaij-^al- 
terações nas relações entre capital a trabalho são; 

— Tutelamento mais acelerado do governo em 
relação ás greves. A possibilidade da surgimento 
de novas legislações está estreitamente vinculada 
à isto, em particular, a introdução de uma "Lei de 
Greve", mais ou manos branda. . . 

— Neste semestre poucas possibilidades de onda 
generalizada de greves por setçres. 

— Continuidade do crescimento da CUT. 
— Difícil ser aprovado até a Constituinte o "Pla- 

no de Estabilidade no Emprego" 
- As greves poderão ter motivos políticos no 

segundo semestre e quanto mais próximo estiverem 
as eleições. 

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

Constante reivindicação por comissão de fá- 
brica ou algum canal de comunicação semelhante, 
entre os trabalhadores de um mesmo local. Isto 
vale para todos setores de atividade e para estabe- 
lecimentos com mais de 100 empregados. 
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A reação dos trabalhadores: 
sua força e seu limite 

EM TEMPO 

maio 1986 

Juarez Guimarães 

O "Plano de Estabilização Econô- 
mica" decretado há dois meses 
já pôde começar a demonstrar o 

seu caráter: por um lado, determinou 
um rebaixamento do Índice inflacioná- 
rio por ou- 
tro, já dá mostras do custo que signifi- 
cará para o conjunto dos*trabalhado- 
res. 

As demissões estão se processando. 
Só nos bancários, segundo avaliação 
das entidades reunidas no Encontro 
Nacional, já alcançavam um total de 
27.000 trabalhadores. Entre os comer- 
ciários, segundo denúncia da Federa- 
ção dos Comerciârios do Rio Grande 
do Sul, dezoito mil haviam sido demiti- 
dos (GazeU Mercantil, 11/4/86). Em 
outras categorias há demissões e au- 
mento da rotatividade. 

Tem havido um processo de intensi- 
ficação do trabalho (aumento do rit- 
mo) e aumento da jornada de trabalho 
(mais horas extras sendo realizadas): 
dessa forma se substitui, com mais tra- 
balho para cada trabalhador, os demi- 
tidos, ou eleva-se a produçio sem con- 
tratação de mais mâo-de-obra. Um re- 
sultado desse processo de intensifica- 
ção do trabalho è o aumento do núme- 
ro de acidentes de trabalho, dado que 
está sendo constatado por sindicatos de 
Sâo Paulo. 

O investimento do governo e 
da burguesia no "pacote" 

Para garantir o sucesso do "Plano" 
o governo e a burguesia têm atuado de 
uma maneira firme e articulada, parti- 
cularmente nas relações com os movi- 
mentos reivindicativos. 

Nas negociações trabalhistas as pro- 
postas patronais têm sido duras e ina- 
ceitáveis para os trabalhadores: um 
exemplo é a proposta apresentada pela 
FIESP aos metalúrgicos, quando os 
empresários ofereceram um reajuste de 
apenas l^o a titulo de produtividade, 

O "pacote" sempre é o argumento 
patronal para recusar as reivindicações 
dos trabalhadores. Apoiando-$e na re- 
gulamentação estatal da proibição de 
reposição de perdas salariais, o "Plano 
de Estabilização Econômica" tem sido 
um grande escudo para os empresários 
imporem sua vontade. 

.Articulada com essa postura, a Justi- 
ça do Trabalho tem atuado no sentido 
do estrito cumprimento das normas do 
"pacote", não cedendo mais do que os 
empresários têm cedido. E tem decreta- 
do a ilegalidade das greves sempre que 
necessário para a ação patronal ou es- 
tatal. 

Há ainda alguns casos ilustrativos da 
dimensão do investimento empresarial 
no "Plano". Ativistas sindicais coosta- 
taram uma grande solidariedade em- 
presarial no caso de pdo menos duas 
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greves: na Frigor Eder e na Filtros Lo- 
gan, empresas concorrentes colabora- 
ram para garantir que contratos fos- 
sem cumpridos, debilitando a eficácia 
da luta operária. Na greve da Gcdore 
(Sâo Leopoldo, Rio Grande do Sul), 
que durou 16 dias, a Federação das In- 
dústrias bancou os prejuízos da empre- 
sa para impedir uma vitória dos traba- 
lhadores. 

Todo esse investimento caraftçriz? o 
empenho do governo c da burguesia 
cm, no quadro atual de contra-ofensi- 
va que foi estabelecida, tirar o maior 
proveito possível da recuperação da 
iniciativa na conjunlyra política, ten- 
tando impor ao movimento operário c 
popular derrotas, impedindo que o 
"pacote" seja quebrado pelas lutas. 

As greves estão aí 

Há inúmeras lutas. Lutas que a im- 
prensa "burguesa, cumprindo rigorosa- 
mente o seu papel nas novas condições 
da luta de classes, faz questão de não 
alardear. Afinal, essas lutas quebrara-o 
quadro de "união nacional", de enten- 
dimento geral, que os meios de comu- 
nicação de massa têm tentado vender 
para a população. 

Quais são as categorias em luta? 
Sâo categorias dctima tradição mais 

recente de mobilização. 
Sâo os trabalhadores da Vale do Rio 

Doce, do Espírito Santo, que fizeram a 
primeira greve da história da empresa. 
Durando dois dias e paralisando o fun- 
cionamento da empresa tapesar da Va- 
le ter prendido mais de mil funcioná- 
rios em seu interior), a greve terminou 
com a empresa reconhecendo uma co- 
missão de empregados para estudar um 
plano de cargos e salários que poderá 
contemplar reajustes de atê 107% nos 
salários (a proposta inicial da empresa 
limitava o reajuste'a 75%). 

Sâo os ferroviários do Rio de Janei- 
ro ,quedcsdcl963nao£cali^amjjm^ 

mobilização desta dimensão. A greve 
trouxe uma conquista importante: a da 
estabilidade por um ano. 

Já os sapateiros de Franca, enfren- 
tando a dureza patronal nas negocia- 
ções, a decretação pela justiça da ilega- 
lidade da greve, a repressão policial, 
conquistaram acordos por empresa que 
apresentaram conquistas para os traba- 
lhadores. 
; Foram à grçyc. categorias com maior 
tradição de luta no período recente, co- 
mo os metroViáfios de Sâo Paulo e os 
professores (com uma njobilizaçâo na- 
cional, pararam no Rio de Janeiro, Es- 
pírito Santo, Paraná, Bahia, Minas). 
Na greve dos metroviirios, o movi- 
mento teve uma direção confusa, pois 
o sindicato, dirigido por setores vincu- 
lados à CGT, tentou definir a greve co- 
mo nâo sendo contra o "pacote" 
(quando o motivo de sua deflagração 
foi a recuperação de um ^Jbooo con- 
quistado ejn um acordo anterior e que 
foi triturado pelo "pacote"): o gover- 
no do estado agiu com dureza, a ilega- 
lidade foi decretada c a categoria ter- 
minou nada conquistando. Segundo o 
jornal Gazeta Mercantil (4/4/86). "... 
durante as negociações que ocorreram 
nos últimos três dias, o governo esta- 
dual manteve-se firme na disposição de 
não conceder o abono, sob o risco de 
abrir um precedente que poderia com- 
prometer a nova política econômica". 

Em categorias de peso como meta- 
lúrgicos e bancários, têm ocorrido mo- 
bilizações mais localizadas. Nos bancá- 
rios, alguns bancos onde as demissões 
foram mais intensas tiveram as suas 
agências paralisadas. Entre os metalúr- 
gicos de São Paulo, várias fábricas fo- 
ram paralisadas (cerca de 20). 

Para compor um quadro geral de 
mobilizações, devem ser acrescentadas 
um conjunto de lutas por todo o pais: 
metalúrgicos de Niterói, funcionários 
do IBGE, a Coca-Cola de Porto Ale- 
gre, os metroviários de Porto Alegre, a 
Caloi e a Honda de Manaus, a CENI- 
BRA de Belo Oriente (MG), marítimos 
do Rio, trabalhadores da Eletronorte 
(4.000 distribuídos por Brasília, Ama- 
zonas, Pará, Mato Grosso c Amapá), 
operários da construção civil da AL- 
BRÁS (cerca de 5.000, no Pará), pes- 
soal de transporte urbano de Florianó- 
polis, metalúrgicos da Açominas,os 
35.000 servidores públicos do Distrito 
Federal. 

O quadro do movimento operário e 
sindical está longe de ser de desmobili- 
zação. 

O alcance das lutas atuais 

Apesar dessas lutas, a resposta ao 
Plano de Estabilização Econômica ain- 
da c tímida. 

Ao contrário de outros "pacotes",^^ 
desta vez não está ocorrendo um pro-^"^ 
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cesso onde uma categoria se mobiliza, 
enfrenta o decreto-lei, derrota-o c abre 
— pelo exemplo, pelo significado da 
ccnq-jisía e pelo estimulo da vitória — 
a perspectiva de mobilização para ou- 
tras categorias, possibilitando uma ge- 
neralização das greves. 

Já assistimos, na fase pre-pacote, 
uma diminuição considerável do poder 
e da eficiência dos enfrentamentos lo-. 
calizados. Desta avaliação se desenvol- 
veu a proposta da Campanha SalariaJ 
Unificada de Sáo Paulo. 

Atualmente, os limites da ação de 
uma categoria, muito importantes c in- 
dispensáveis para a resistência da clas- 
se, náo podem ser esquecidos. Afinal, 
hi um somatório de pressões contra a 
classe trabalhadora: a força e o investi- 
mento burguês no "Plano", toda a 
pressão exercida pelas manipulações 
dos meios de comunicação e ainda os 
problemas que existem para a mobili- 
zação de categorias específicas c de pe- 
so. 

A resposta operária e o 
do pacote "sucesso" 

A ausência de uma resposta mais 
global do movimento operário c popu- 
lar dá i burguesia e ao governo uma 
margem de manobra mais ampla para 
a/implementação de seu "plano econô- 
mico". Ficando o conjunto das" respos- 
tas para serem dadas pelas lutas mais 
localizadas, que são importantes, dei- 
xamos para setores da classe trabalha- 
dora o enfrentamento do conjunto da 
classe burguesa. 

Há que se acrescentar um dado pu- 
blicado na Gazeta Mercantil 
(25/04/86): segundo pesquisa feita por 
uma firma de consultoria, em particu- 
lar nos ramos metalúrgico e eletroelc- 
trônico, 40^0 das empresas do eixo 
Rio-São Paulo fizeram a conversão sa- 
larial acima do imposto pelo 
"pacote". Os motivos principais para 
essa postura foram "... motivação do 
quadro funcional, manutenção da es- 
trutura de cargos e salários, reconheci- 
mento de reajustes por mérito e preo- 
cupação cm evitar conflitos trabalhis- 
tas". Isto indica que a política salarial 
embutida no "pacote" dá uma certa 
folga às empresas, inclusive para tratar 
a questão da relação capital-trtibalho. 

Assim, ao fôlego econômico para 
viabilizar o investimento político feito 
pelo govemo e pela burguesia, soma-se 
a manutenção de uma margem de ma- 
nobra grande para os empresários: isto 
dá mais fôlego para a implementação 
do "pacote", ampliando as dificulda- 
des para o seu desgaste "natural". 

O erro de aguardar o desgaste 
"natural" do "pacote" 

A postura de aguardar que o "paco- 
te" se desgaste para aí mobilizar é um 
erro. 

Em primeiro lugar, porque apesar 
do movimento operário se encontrar 
perante uma realidade com elementos 
novos como uma taxa infiacionária 
mais rebaixada, as suas principais rei- 
vindicações estão longe de ser atendi- 
das; há todo um plano de lutas a ser 

cumprido. E é essa perspectiva que im- 
pulsiona tantos setores i luta, desde já. 

Em segundo lugar, porque a ausên- 
cia de uma postura ofensiva dos traba- 
lhadores dá espaço para que os. empre- 
sários demitam, aumentem a jornada 
de trabalho, intensifiquem o ritmo de 
trabalho, barrem as reivindicações sa- 
lariais. Ou seja, viabilizem o 
"pacote". 

Há um círculo vicioso que deve ser 
rompido: enquanto o "pacote" não se 
desgastar, não é possível uma grande 
mobilização; sem uma grande mobili- 
zação o "pacote" não vai se desgastar 
(pelo menos no curto prazo)., 

Para romper esse círculo, deve haver 
uma combinação entre o estabeleci- 
mento de uma dinâmica nacional, uni- 

tária, de reivindicação e luta — criada 
a partir da apresentação das reivindica- 
ções urgentes dos trabalhadores ao go- 
verno— com a resistência (já cm cur- 
so) de.várias categorias ou fábricas à 
medida do "pacote", fortalecendo a 
solidariedade a estas lutas. 

Essa combinação deve haver, porque 
c pouco provável que uma dinâmica 
mais unitàr\a sé estabeleci a^partir de 
um mero somatório de lutas simultâ- 
neas, mas dispersas. Papel chave terá o 
Encontro Nacional dos bancários (dias 
30 c 31 de maio), que discutirá a greve 
geral da categoria. 

As energias dos trabalhadores, a dis- 
posição de luta não está congelada: to- 
da a questão se reduz a trabalhar por 
uma resposta unitária, eficaz. 

Metalúrgicos comunistas 
lançam programa à 

categoria em São Paulo 

Companheiros trabalhadores, 
O Brasil vive dias diferentes. Esta- 

mos perto das eleições para a 
Assembléia Nacional Constituinte. 
Nela, as diversas classes que compõem 
nosso país estarão apresentando seus 
projetos. Os patrões querejn impedir 
que conquistemos o amplo direito de 
greve, a autonomia sindical, uma 
democracia ■ de massas c uma vida 
melhor. 

Depois das medidas econômicas do 
governo federal, com o congelamento 
dos preços, temos condições de con- 
quistar a reposição das nossas perdas 
salariais dos últimos 22 anos. Mas os 
patrões desejam burlar o congelamen- 
to, c negam-se a repor o valor dos nos- 
sos salários arrochados pela ditadura. 

Para enfrentar todas estas lutas, os 
metalúrgicos de . São Paulo precisam 
estar organizados,, unidos, preparados 
para a batalha. 

VOZ DA UNIDADE 15/5/86 

Democracia, 
. organização e luta 

Nas últimas semanas, a categoria 
teve a oportunidade de ler diversos 
documentos; -Um deles assinado por 
oito-diretores'.dq.,Sindicato pedia o 
afastamento Üo priesidenté da nossa 
entidade, Joaquim dos Santos Andra- 
de. Outro foi assinado efn. nome da 
diretoria do Sindicato c'lançava acusa- 
ções contra aqueles' oito diretores. 
Estes fatos marcam uma situação de 
crise no nosso Sindicato. 

Cort) relação a todos estes docu- 
mentos e com relação à crise instalada 
no Sindicato temos algumas palavras a 
dizer. Em primeiro lugar, a solução 
para a paralisia não será uma luta na 
cúpula; sem ã participação da catego- 
ria, çnem mesmo o afastamento de 
quaí.qúcr jnembro da.dirctqria. 

Sem a participação dos metalúrgi- 
cos de São Paulosó será agravada a 

<> 
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paralisia do Sindicato. A solução para 
superar a crise é uma só: organização c 
unidade da calcgcria; democracia no 
sindicato c luta para melhorar as con- 
dições de vida e trabalho dos metalúr- 
gicos. 

Organlztçio 
J* citegori» 

Sem  que  os metalúrgicos  estejam 
organizados   em   cada   úiiricá,   das 
menores às maiores, não poderemos 
rnfrentar a intransigência dos patrões. 
Somente organizada a categoria terá 
'orça   na   mesa   de   negociação   para 
urrancar   conquistas   que   melhorem 
nossas condições de vid;i e trabalho. 

Para  isso o Sindicato precisa    ter 
uma linha de trabalho que dê priorida- 
de total a dois pontos: 

1. Aumentar o número de subsedes. 
Numa còade com o tamanho de São 
Pauto é praticamente impossível que o 
metabirgico fique se deslocando toda 
hora da fibrica até a sede central do 
Sindicato. Nossa entidade tem várias 
áreas etc ação que abrangem lodo o 
município. É necessário abrir subse- 
des que permitam a todos os metalúr- 
gicos terem locais de fácil acesso para 
se reunir, discutir os problemis c orga- 
nizar a lula. Estas subsedes precisam 
ser bem aparelhadas, realizar debates 
e curso: que preparem toda a catego- 
ria par?, lutar. 

2. Organização de comissões de fábri- 
ca. Hojr. o* companheiro» que têm 
conquistado maiores vitórias e csião 
na vanguarda da luta da caicgoria íão 
aqueles qi'e conseguiram organizar-se 
itravés de comissões de fábrica. Ainda 
ião pouca: as comissões que os meta- 
lúrgicos cor.quis!aram. mas são elas 
que indicam o caminhe. Ja cganiza- 
ção c da luta 

Airavcs das comissões de- labtica 4 
categoria   c   o   Sindica'o,   com   uma 
orientação  classista,   independente  é 
unitária, poderão enfrentar o patrona- 
to, negociar em conòsões muito mais 
favoráveis. 

Mas para isso é necessário que a 
diretoria do Sindicato tenha como 
prioridade número um a organização 
das comissões de fábrica. E preciso 
auxiliar os companheiros nas empre- 
sas, abrir negociações onde for possí- 
vel e unir todos aqueles que estão dis- 
postos a entrar nessa luta. sem qual- 
quer discriminação. 

Democrtclâ 
no sindicato 

Toda   esta   organização  só  poderá 
existir e funcionar se houver democra- 
cia, a democracia operária no Sindica- 
to.   Por   isso,   apresentamos 'algumas 
sugestões, e levando em conta a neces- 
sidade da democracia ser permanente, 
estamos dispostos a apresentá-las no 8» 
Congresso   da   categoria,   para   que 
sejam incorporadas ao nosso estatuto: 

1. Criação de um Conselho de Comis- 
sões de Fábrica que se reúna mensal- 
mente  com  a  diretoria do Sindicato 
para traçar as diretrizes da nossa luta. 
Este conselho deve ser integrado por. 

todas   as.   comissões   metalúrgicas  de 
São Pauio. 

2. Abertura do nosso jornal "O Meta- 
lúrgico" para toda a categoria.^ Isto 
pode ser conseguido com a criação de 
duas seções fixas, uma par» as comis- 
sões de fábrica, as CIPAs >: os gmpos 
de fábrica. E outra para reclamações 
dos companheiros. Qualquer metalúr- 
gico poderá escrever denunciando 
condições de trabalho, a prepotência 
do patrão ou o desrespeito às conven- 
ções coietrvas. 

Além disso, durante a preparação 
dos congressos da categoria, deve cir- 
cular juntamente com o nosso jornal 
uma Tribuna de Debates para que 
todos possam apresentar suas opiniões 
e propostas. 

3. Criação de um .Conselho fl* Admi- 
nistrado do Sindicato.- Eslp- conselho 
deve ler acesso a todas as contai e fis- 
calizar a administração do dinheiro 
que é dçr.jodos os. metalúrgicos. .O 
atual Conselho Fiscal, que é eleito jun- 
to com à: "chapa vencedora, nai. elei- 
ções, tem se revelado insuficiente para 
esta fiscalização. Os mctalúrgicc» que. 
participarão deste conselho devem ser 
eleitos nos nossos congressos. 

LutaSaramelborar DO*»*S' 
condlço** de tida « trabalho 

Nos últimos anos*., todo més;-de 
maio a categoria leve. seu , reajuste 
semestral. Depois das medidas econô- 
micas do' governo este reajuste auto- 
mático acabou. Em razão disso, há ires 
questões urgentes que devem ser trata- 
das: a primeira é o piso salarial da 
categoria: É preciso, iniciarmos ime- 
diatamente, uma campanha pelo piso 
de 3.800 cruzados, oue" i o valor do 
salário mínimo calculado pelo Dieesc. 

A segunda lula é pela equiparação 
salarial, de acordo com o princípio de 
salário igual para f»abalho igual. E a 
terceira e a promoção e valorização do 
salário profissional. 

A campanha 
salarial 

Depois das medidas econômicas do. 
governo, entre elas o congelamento de 
preços que todos os sindicatos e os tra- 
balhadores aplaudiram, os patrões 
ficaram airtda mais intransigentes nas 
negociações^ 

O motivo é simples: com os preços 
congelados, os patrões não podem 
mais repasiat' nosso* aumento» sala- 
riais para os preço* das mercadorias. 
Ou seja, para arrancarmos aumentos 
salariais, os patrões têm que diminuir 
sua margem de lucro. E eles não 
querem, desejam mesmo é continuar 
tendo o lucro fantástico qu.c consegui- 
ram durante osTtempo$ da;vditadura. 

Para. atingir ./SCtis^objetivos. -os 
empresários têm acusado-os trabalha- 
dores que fazem greve de querer 
desestabilizar a economia. Isto i men- 
tira, c esta mentira tem que ser des- 
mascarada por todos os trabalhadores 
brasileiros. São os patrões que descsla- 
bilizam o país quando querem manter 
os salários congelados! 
•   Por tudo isso, fica evidente que a 

sindicalismo 

nossa próxima campanha salarial não 
será fácil. É preciso, portanto, iniciar 
imediatamente sua preparação. 

Os metalúrgicos devem indicar des- 
de já as principais reivindicações que 
apresentaremos aos patrões: reposição 
das perdas salariais, produtividade, 
estabilidade no emprego., redução da 
jornada de. trabalho para 40 horas 
semanais e direito à organização das 
comissões de fábrica. 

O próximo Congresso dos Metalúr- 
gicos de São Paulo precisa se dedicar à 
campanha salarial e eleger a Comissão 
de Mobilização que se encarregará de 
auxiliar na preparação da lula. 

O 8* Congresso 
dos Metalúrgicos 

Todas estas questões deverão ser 
tratadas no nosso congresso. Èprcciso 
que se inicie já a sua preparação, com 
a realização de debates em todas as 
fábricas. Este 8' Congresso deve mar- 
car um salto de qualidadeparao Sindi- 
cato e ós metalurgico*"de Sio Paulo. 

Alem de todas a$. propostas aqui 
apresentadas, julgamos que nossa 
categoria, que sempre se apresentou 
com um destacamento de vanguarda 
entre todos os trabalhadores brasilei- 
ros, não pode se omitir nçsiç-momcnlo 
da vida nacional. 

No nosso congresso, precisamos, 
conclamar todos os trabalhadores bra- 
sileiros à lula para que a democracia 
seja algo concreto no nosso dia-a-dia. 
com ò direito de greve, autonomia sin- 
dical'e organização das comissões de 
fábrica.'Mais ainda; reposição das per- 
das salariais dos últimos 22 anos; redu- 
ção da jornada de trabalho para 40 
horas semanais; estabilidade no 
emprego; realização da reforma agrá- 
ria; negociação soberana da dívida 
externa, que não pode ser paga às cus- 
tas da  fome  e  da  miséria do  nosso 
povo; 

Enfim, queremos transformar o B ra- 
sil, e tudo isto precisa estar na próxima 
Constituição ao país. 

O congresso deve ser realizado com 
o espírito de unir a categoria. Um pon- 
to importante par» isso é a definição 
dos metalúrgicos de São Paulo quanto 
làs centrais sindicais. CGT e CUT. 
Entendemos que no congresso os 
metalúrgicos devem definir nossa filia- 
ção i Central Geral dos Trabalhado- 
res, central da qual participa a comba- 
tiva Confederação Nacional dos Tra- 
balhadores na Agricultura (Contag). 
pois só com a união dos trabalhadores 
da cidade e do campo poderemos unir 
as forças para transformar este pais. 

Porem acreditamos, também, que é 
fundamental a unidade de ação entre 
CGT e CUT para que todos estes obje- 
tivos possam ser alcançados e para que 
superemos: a atual divisão existente 
entre os trabalhadores. 

São Paulo, maio de 1986 

João Paulo Kulesza e Cândido Hilário 
de Araújo {Bigode}, diretores do Sindica- 
to dot Metahrgieos-d& São-Paulo. 
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'Joaquinzão' vs Magri 
Às dificuldades já vividas pelo Sindi- 

cato dos Metalúrgicos de São Paulo, o 
maior da América Latina - antes resumi- 
das i disputa interna entre as diversas cor- 
rentes políticas pelo exercício do poder 
dentro da entidade -, soma-se agora um 
componente de origem externa;o interesse 
do presidente do Sindicato dos Eletricitá- 
rioi, Antônio Rogério Magri, em ver en- 
fraquecida a força política de Joaquim 
dos Santos Andrade, o Joaquinzão 

O presidente do Sindicato dos Metalúr- 

gicos vem adotando, à frente da CGT, po- 
sições cada vez mais agressivas, especial- 
mente em relação à atitude que o Brasil 
deve tomar diante de seus credores e do 
FMI. Aoreforçar a retórica no debate so- 
bre a dívida externa, JoaQuinzão disputa 
espaço político no exterior com Magri, 
que é representante da central sindical 
norte-americana AFL-CIO. 

Na origem da agressividade de Joaquin- 
zão, segundo alguns adversários, encontra- 
se o seu interesse tm credenciar-se como 
candidato à Constituinte e a secretário do 
Trabalho de Sío Paulo em um eventual 
governo Orestes Quércia. 

PARA TODOS/ 

RRpoe 

1    i 

Reforma põe bancos no vermelho 
e milhares de bancários na rua 

FOLHA 
DE 

S.PAULO 
25/5/86 

Da Reportagem Local 

Ao menos uffl& prevmio foi aceita 
pacificamente no momento em que se 
anunciou o Plaao Cruzado: oa batícos 
perderiam dinheiro nó primeiro im- 
pacto, agências seriam fechadas e 
milhares de bancários seriam «ata- 
dos da folha de pagamento. Dito e 
feito. Os resultados de março foram 
"flagrantemen\e hegativoe" para a 
maioria dos' grupos e muitos deles 
devem ter continuado no vermelho 
em abril, segundo a avaliação de 
Antônio de Pédua Rocha Diniz, 60, 
presidente dá ÍFederaçfio Brasileira 
das Associações de Bancos. Até 
agora cerca de 500 agências foram 
fechadas, segundo apurou a Folha, e.; 
aproximadamente 70 mil pessoas 
sairam dos quadros bancários, ÒVl, 
porque foráid demitidas ou porque os 
bancos não preencheram as vagas 
abertas, pelas demissões voluntárias. 
E isto é apenas o inicio do ajuste à 
nova situaçáo: os fechamentos'de 
agências poderio chegar a 1.500. 

Isso não quer dizer que os balanços 
do prim^ If^Mt^.feJ^fMiC^sa-. 
riamentemai^àdos por nrejuísoa^a-; 
neiro e fevereiro foram meses multo 
bons e deram fôlego para se eníren-., 
tar o que viria pela.frente. Sem 
dúvida isso} diminuirá o impacto 
negativo do Plano Cruzado sobre os 
relatórios da metade do ano, confir- 
ma o presidente do Banco Itaú, José 
Carlos Moraes Abreu, 62. Mas neste 
momento, segundo ele, é difícil,pre- 
ver como vai evoluir a rentabilidade. 

Cúne noa enatoa 

Por enquaoío, diz Rocha Diniz, a 
adaptação te deu principalmente 
pela redução de custos. De positivo, o 
que apareces até agora foi a cobran- 
ça de tarifas sobre os serviços, com 
uma tabela oficial posta em vigor no 
dia 2 de maio. As tarifas devem 
produzir dois resultados: dar aos 
bancos, um rendimento que antes não 
existia —oa; era desprezível— e 
acentuar a redução da demanda'de' 
serviços. Tendo de pagar, os clientes 
provavelmeate recorrerão menósaos 
bancos parira execução de certas" 
tarefas. Condomínios têm retirado as 

cobranças e empresas tém desistido 
de pagar fornecedores por meio da 
rede bancária, informa Juárez Soa- 
res, vice-presidente do Banco Real. 
Com vinte mil postos e agências em 
todo ^o pais, 6 sistema bancárlfr 
multiplicou enormeménte a capacP 
dade déaÇão das duas mil coletoras, 

de que dispunha o 'governo: Só 'òs 
serviços prestados ao setor público, 
somados ao recebimento de seguros 
de automóveis, implicam a movi- 
mentação de 1,5 trilhão de documen- 
tos anuais, cerca de 130 milhões por 

■mês, de acordo com levantamento do 
Ceneaban (Centrç Nacional de Estu- 
dos de Arrecadação Bancária). 

Muitos serviços governamentais 
continuarão a ser prestados, mas a 
clientela privada t^érá a .redudr 
—como já vem reduzinck>-< a utiliza- 
ção dos bancos para serviços. Mas a 
mudança não é só nessa área. Com a 
inflação menor é a 'redução, das taxas 
nominais de juros, cetías'operações 
'financeiras 9a tortúípáni multo custoj 
sas para os bancos e pouco atra entes 
para quem ■ hão 'dlspóe'"dè ^grarídeé 
somas de^ dlhheirq^tíò : iàaft- rdas 
operaç&g de^opeií; jnftark^V^PUí: 
caç^.'de Curto'; prazo eM;,ítítulos 
governamentais—, .0 número1 de 
clientes idalü cfcrcade «0%, segundo 
Juarer Soárés. Moraes Abreu aponta' 
uma redução 'semeltiaçte no' caao^dò 
Itaú. Verdade' éljüe não só ps clientes. 
perderam ? parte - do interesse;. oa 
bancos também elevaram sua exl- 
fcênda* quanto 'ao^válor mínimo das 
operações. 

Menor movimento 
Rocha Diniz afirma não haver, 

ainda, um levantamento geral sobre 
a diminuição do .movimento nas 
agências' —apenas "dados de obser- 
vação visual", que Indicam uma 
variação respeitável! Os números 
apontadois por banqueiros, sempre 

''como resultados de estlmaüvas pre- 
cárias, oscilam entre 10 * 30%vde 
queda ü", partir da implantação do 
Plano Cnízado. José. Maria Arbex, 
presidente da Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo, usa a queda de 
movimento das agtocias-.«orno um 
argumçnto.á mais pin sya campanha 
para conseguir^ junto ãi^autorldades 

financeiras^ apoio à pretensão de 
ampliar ás áreas ^ de atividade da"» 
caixas. Deferiam'atuar, segundo ele' 
também no fornecimento de emprés- 
timos a empresas ■ e não só a 
prefeitura», pessoas físicas • cora; 
prad<*6ídeimóveül.l-í •' v' Ij 
; A;Veif^^;atÍiii^WJ*.,dur4inpnW 
as grahdes, /èdes, baiíCãrias., Çp-, • 
quanto a inflaçádíoi alta.o custo dás 
agências era pouco importante eni 
comparação com o qüe réndítím os 
depósitos ^':Vista. Mesmo -que o 
recblhimiBnto compulsório ao. Bando 
Central .levasse metade doe depósi- 
tos,. o resto era aplicado a taxas 
muito altas e com enorme rendimetf 
to,;j^q^wt^^Vnão pagavam 
juros ,^',9»^ .dinjlieirç. Ce báncois, 

' pequenos < e .também ,08, estrangeiros 
se mostraram:, menos ^.vulneráveis, 
"Comoios estrangeiros não podiam 
abrir agências^Ilvrémenté, para cap- 
tar destoe V ápllcáJoéa: taxa^i' 
inflacionárias,- não^íliearara COI^J 

. agènciaa deíicitárias^quapdo a infla- 
ção caiu", diz Henriqué^de^mpús 

' MeireUe»,: pre«identa(.<io. Banco de 
Boston Hò Brasil. Mesmo para esses, 

8ensÍvelm*éntifa^wnfa.,M'eircllé8. 
Ainda que os depósitos à vista nãò 
passassem de 8 ou 10% do total dos 
depóaitos, eram uma fonte Importan- 
te dè receitas. Apesar do Impacto, o 
Banco de Boston'se manteve no preto 
e com uma "rentabilidade aceitá- 
veTt embora i,inferior..iao que se 
considera desejável para um Inves- 
timento internacional, diz ele. 

. Os banqueiros vêm discutindo com 
o Banco Central as condições em que 
se realiza o ajuste. Por enquanto, não 
há sinal Üe óué aã autoridade^, 

.monetárias estejam dispostas a sua- 
vizar a adaptação do sistema finan- 
ceiro às novas condições da econo- 
mia. Reduzir o depósito cpmpulsórip 
está fora de consideração a curto 
prazo. Tudo indica que' este .lance é 
dos banqueiros. ,e que eles terão de 
atravessar por sua conta a primeira 
etapa da transformação. E por conta' 
dos'bancários desempregados, natu- 
ralmente, qiíe' o governo, iparentet-" 
mente, coMidera víüma^inçvitáveL» 

,'deste processo.      -.,1' .  . 



trabalhadores greves 

GREVr DE MADEIREIROS NO PARÁ 

Em 28/4 os rradeireiros de Jacun- 
dá (PA) entraram em greve para pres-' 
sionar o governo a consertar una pon 
te sobre o rio Arraia e conservar a 
estrada que está toda esburacada. P_a 
ra acabar cem a greve a pretora e a 
delegada juntarrente cem 4 policiais 
foram chamados. De arma em punho 
prenderem un grevista e afastaram a 
população que se solidarizava cem os 
trabalhadores. A greve só terminou 
cem a garantia de que os consertos 
serian feitos. GRITO 00 PWÁ 4/86 

H GREVE NA ETEL E TELEMONT-MG 

Estas duas erpresas sâo emprei- 
teiras em obras telefônicas e tenta- 
ram fazer uri acordo ridículo cem o 
Sindicato dos Oficiais Eletricistas 
de M3 e não cem o SINTELL (filiado 
"a CUT). Os trabalhadores ignoraram o 
acordo assinado. Eles reivindicam 
aimento real de 30%, diárias iguais 
às da TELEMIG, jornada de 40 horas, 
estabilidade, hora extra cem 100% e 
tnílhores condições de trabalho. 

0 B00E BERRA-M5 5/86 

FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE £M GREVE 

Nuna assenrbléia cem 3 mil parti- 
cipantes ficou decidida em 24/5 una 
greve dessa categoria de funcionários 
públicos de SP. Eles .lutam por salá- 
rio base diferenciado, pagto. de insa^ 
lubridade, inplantação de carreira 
irultiprofissional e una gratificação 
por ações integradas de saúde. 0 Se- 
cretário da Saúde classificou a gre- 
ve cemo "confronto" e rempeu o diálo- 
go cem os grevistas. FSP 24/5/86 

SIDERÚRGICA PARA NO PARANÁ 

A Mueller Irmãos S.A. de Curitiba 
foi paralisada pelos seus 650 traba- 
lhadores que reivindicam reajuste de 
15% para toda a categoria. Há 2 me- 
ses os metalúrgicos haviam pedido 20% 
de aurento. GAZ.f^RC. 22/5/86 

5 EMPRESAS PARAM POR REDUÇÃO 
DE JORNADA 

0 aimento real de salários, a re- 
dução da jornada e a estabilidade no 
errprego são as reivindicações de 5960 
trabalhadores que paralisaram a RCMI 
de Sta.Bárbara do Oeste-SP, a NWDINI 
de Arericana-SP, a QmiUS,   a DA6I 
ATLANTE e a FLM, todas de Ribeirão 

Juizes são chamados a Brasília 
JORNAL   DO   BRASIL   17/5/86 

João Alberto Ferreira. 

Br«£U» — pepois que o Tribuna] Regjona) 
do Tr»b*Ibo do /\m»xoDU deu ganho de CíUí.-I 
to* tnbtlhadore» dl Molo-Hondi contra um* 
reduçio nominal de jaJirio* caiuada pelo plano 
de inflaçio rero, o Tribunal Superior do Traba- 
lho e » Procuradoria Geral da Juitiça do Traba- 
lho se apressaram a marcar um encontro nado- 
nal do« preiidcDteí doa tribunais e dos procura- 
dorea. O epconiro lem oo« ministro» da Fazen- 
da, Dilsoo Funaro, do Planejamento, Joio 
Sayad, e do Trabalho, Aimir Pajzianotto, «eus 
prinòpais oradores, além de todo» o» eooooouj- 
Us que auloaram o plano. 

— O governo achou por bem realizar agora 
esse encontro — informou o secretário de Rela- 
ções do Trabalho do Ministério do Trabalho, 
PUnioSarte. 

— O momento é oportuno para todos que 
militam na irta, sejam presidentes de tribunais 
ou procuradores, estudarem essas questões im- 
portantíssimas, completou o procurador-geral 
da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta. 

— Scri ura puxio de orelhas — discordou o 
economista respoosível pelo escritório do 
DIEESE (Departamento Intcrsindical de Estu- 
do* Sócjo-ecooômico*) em Brasília, Mirdo Po- 

chmann. 

Depois de Manaus, o Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio Grande do Sul umb&n deu 
ganho ao* eletridtirio* da Companhia de Ener- 
gia Elétrica do Estado. E em Franca. emSáo 
Paulo, a dedsio se repetiu com os aapateiro*. E 
objetivo do encontro também uaiíonnizai a 
dedsío do* tribunais regionais e daa procura- 
dorias. "Em Sio Paulo, por exemplo, sio 44 
juizes do trabalho e a dedsio acaba dependendo 
da turma cm que cai o processo "Questões 
idênticas tèm dedsôc» diferente»", disae Wagner 
Pimenta. 

Enquanto os empregado* da Honda, em 
Manaus, aguardam trabalhando a dedsio final 
da queítio, um» vez que a Proeundoria Regio- 
nal recorreu ao TST e ganhou o efeito suspensi- 
vo da medida, o» presidentes do* tribunais e 
procuradores ouvem em Brasília, alíra do* mi- 
nistros Funaro, Sayad, Paadanotto, o* çeono- 
mistas Luiz Gonzaga Bcüuzzo, Joio Manoel 
Cardoso de Mello, José Cario* Braga, Edmar 
Bacha (presidente do ffiGE), Pérsio Árida 
(diretor do Banco Central), Frandsco Luna, 
André Lara Resende c Fernio Bracber (presi- 
dente do Banco Central). No* último* quatro 
dias do encontro, o» economistas «em de cena e 
o* juristas passam » discutir temas como "au- 
mento salarial por sentença normativa", apre- 
sentado pelo subprocurador-geral do Trabalho, 
Hegler José Horta Barbosa. 

Preto-SP. A NAR0INI estava paralisada 
desde o dia 12 e ultrapassou mais de 
10 dias de greve. GAZ.KERC.22/5/86 

MAIS DE MIL PARAM A EQUITEL 
DE CURITIBA 

Os trabalhadores reivindicam au_ 
mento real de salário em 50%. A ma- 
ioria dos grevistas é de rrulheres 
que reivindicam piso salarial de 
Cz$ 1.800. A empresa oferece 10% e 
piso de Cz$ 1.100,00 -G.M.22/5/86 

GREVE PARCIAL NA PR0LÓGICA 

Por melhoria nas condições do 
local de trabalho, 300 operários en 
traram sn greve no setor de impres- 
soras dessa fábrica de ccnputado - 

' res. Eles reivindicam ainda, equi_ 
paração salarial, livre acesso dos 
sindicalistas e fim da -repressão 
das chefias. A enpresa não aceita 
negociar cem o Sindicato. 
Gazeta l^rcantil 22/05/86 

PROFESSORES DE MINAS EM GREVE 

17000 professores primários pa- 
raran as escolas de 151 cidades e 
de 90% de Belo Horizonte. Esse se- 
tor do funcionalismo exige piso de 
3 salários mínimos e eleições dire- 
tas para escolha de diretorias. Há 
outros setores do funcionalismo em 
greve. GAZETA MERCANTIL 22/05/86. 

MOTORISTAS DA PENHA E ItAPE 
MIRIM EM GREVE 

No dia 22 de maio nenhuii ônibus 
dessa empresa saiu do Terminal Ro- 
doviário do Tietê (SP). Os grevis- 
tas (490 entre SP e PR) reivindi- 
cam aurento salarial de 52% e me- 
lhores condições de trabalho. 
FOLHA DE S.P. 23/05/86 

METALÚRGICOS EM GREVE EM SP 

Os 600 trabalhadores da Ferra- 
gens e Laminação Brasil pararam 
para conseguir equiparação sala- 
rial, uniforme, café cem leite e 
pão cem manteiga, efetivação dos 
tenrporários e perícia para ver o 
grau de insalubridade na enpresa. 

Outra firma que parou foi a IM 
PACTA (600) onde os grevistas reT 
vindicam redução de jornada, equi_ 
paração salarial, registro correto 
en carteira, atualização da função 
exercida e aurento real. 
DIÁRIO POPULAR 23/05/86 



trabalhadores greves 

METALÚRGICOS DE STO ANDRÉ SP 

Eles parahzaram: 
Retifica ABC para reivindicar 

12% de aunento real em abril e 8% 
em junho; reajuste autcmático de 
salário quando a inflação atingir 
S%,  piso de CzS  1560 e após 50 di 
as CzS 1972. 

Braibanti, por 10% de aunento 
real, piso de CzS 1650, redução 
da jornada de 44 para 43 horas a 
partir de abril de 1987 

Calderaria Inox - 300 trabalhado 
res pararem reivindicando readtiis- 
são de 9 corpanheiros, reajuste sa- 
larial de 11 a 43%, uniforme grátis, 
arrbulatório cem médico e enfermeira, 
estudo de classificação de cargos, 
pagamento dos dias parados. Todas as 
reivindicações foram atendidas. 
0 NtTALLRGICO STO ANDRÉ 14/05/86. 

ADVOGADA SINDICAL AGREDIDA 

A advogada do Sindicato dos Ves 
tuaristas e Calçadistas de Criciú- 
ma SC Rosângela de Souza foi agre- 
dida por patrões durante a greve ge 
ral nesse setor. Ela foi levada a 
una garagem da errpresa Nuerberg Con 
fecções e jogada ao chão. Os grevi_s 
tas ao saberem do fato aglcmeraram- 
se na frente da empresa e libertaram 
Rosângela. A greve é por aumento de 
49,5%, vale transporte, estabilida- 
de no errprego, entre outras 43 rei- 
vindicações. 0 GLOBO 24/05/86 

MINEIROS DE STA CATARINA CON 
TINUAM EM GREVE 

Continuam em greve 12300 minei- 
ros do sul catarinense que estão a^ 
gora cem mais de 15 dias de parali 
zaçào. A reivindicação é por 5,57^ 
de reposição retroativa a março 
concedida pela convenção de janeiro 
e suspensa pelos patrões após o pa- 
cote econômico. Além disso os minei. 
ros exigem estabilidade e pagamento 
dos dias parados. FOLHA SP 26/05/86 

GREVE LEGAL NA CENIBRA MG 

Essa greve que já noticiamos no 
QUINZENA n2 2 foi julgada legal , 
após 15 dias cie paraüzação dos 800 
funcionários. Isto acontece pela 
primeira vez na justiça mineira. 

Por outro lado, não conseguiram 
os 30% de aunento real pleiteados. 
(y\2ETA MERCANTIL 15/05/1986. 

em/e»' 
vocês AiAo 5406^ 

SIM, 

AUMBMTO/Í! 

Um plano para atenuar o impacto da greve 

Simular a emergência trabalhista, 

exercício que aproxima os gerentes      ol^/gs 

Como   assessor  de   grandes   empresas 
atingidas   por   conflitos   trabalhistas, 

o   consultor   Júlio   Lobos   costuma   se 
deparar com seus clientes em situações 
embaraçosas: em meio a greves, que nào 
raro pegam a administração de surpresa, 
diretores   c   subalternos   se   acotovelam 
numa sala de reuniões, trocam informa- 
ções  desorganizadamente  e  confabulam 
sobre as decisões a tomar. Tudo isso cm 
meio  a  colchões  espalha- 
dos pelo chão e, restos de 
sanduíches     esparramados 
pela mesa. '• 

É justamente para as 
empresas que já viveram 
tal experiência, e para as 
que querem evitar esse tipo 
de desconforto, que Lobos 
desenvolveu uma metodo- 
logia chamada Administra- 
ção da Crise Trabalhista. 
A, rigor, trata-se de orien- 
tar o corpo gerencial da 
empresa para a definição 
de um plano de emergên- 
cia (muito parecido com os 
que as enipresas previden- 
tes costumam manter para 
os casos de incêndio, aci- 
dentes graves, blecaute e 
inundaçáo) para os diver- 
sos tipos de conflito traba- 
lhista, que podem ir desde uma operação 
(anoruga até uma greve seguida de ocu- 
paçfio e/ou depredação do patrimônio. 

O que o consultor Júlio Lobos pro- 
põe em treinamentos fechados (Brosol, 
Coca-Cola e Copene sâo alguns de seus 
clientes) ou em seminários abertos é a 
definição de um plano de estado-maior 
complementar à estratégia de negociação 
em si. O plano parte do pressuposto de 
que, uma vez configurado o conflito tra- 

balhista, o prejuízo é quase inevitável. 

Trata-se, entào, de tentar minimizar esse 
prejuízo, de fazer com que a reação seja 
o menos atabalhoada possível e de evitar 
uma séria deterioração das relações pes- 
soais no day afler. 

Bem no estilo militar. Lobos tem su- 
gerido a seus clientes que estabeleçam 
linhas de defesa. Para chegar a essa de- 
finição, é fundamental decidir o que de- 
ve ser preservado em cada estágio, É 
comum que as empresas, particularmen- 
te as industriais, optem por tentar man- 
ter a produção e distribuição, ainda que 
parcialmente, Porém, em caso de agra- 
vamento e ampliação do conflito, elas 
terão de pensar em outras linhas de de- 
fesa: por exemplo, manter a fábrica ope- 
rando mas sem produzir para permitir 
uma retomada fácil, ou parar tudo e tra- 
balhar como for possível (em manuten- 
ção, por exemplo) para que a retomada 
seja menos complicada. 
■ SEM "íECtlTAJ" — Mas o processo produti- 
vo é apenas um dos focos a proteger. Ao 
montar seu plano, a empresa tem de pen- 
sar tanto na preservação do patrimônio fí- 
sico (segurança do prédio e instalações e 
adequada conservação de máquinas e 
equipamentos) como na do patrimônio 
social (relações com a comunidade e com 
as autoridades) e do patrimônio comer- 
cial (imagem junto a clientes, bancos e 
fornecedores, cumprimento dos compro- 
missos etc). 

Acostumado a receber solicitações de 
"receitas" prontas para planos de emer- 
gência trabalhista, Lobos reage dizendo 
que nào há como oferecê-las. As dificul- 
dades de generalização começam com a 
diversidade de tipos de organização (no 
último seminário que ministrou em São 
Paulo, o consultor atendeu a executivos 
do Metrô, Eucatex, Cimento Itaú, Val- 
met, IC1 e Rhodia, entre outras). Mais:c£> 



trabalhadores 
planos dessa natureza decorrem da cul- | 
tura ou das prioridades de cada organi- 
zação. Ou seja, contemplam aquilo que 
o empregador e os funcionários gradua- 

dos acham importante 
preservar. 

Veja-se o caso de uma 
importante indústria de 
produtos de consumo po- 
pular, recentemente envol- 
vida numa greve parcial. 
Sua opçào, devido à gran- 
de preocupação com a 
imagem da marca e com a 
presença ininiernipta nos 
pontos-de-venda, foi man- 
ter o atendimento, ainda 
que com os volumes redu- 
zidos à metade. Nesse ca- 
so, teve de criar um comitê 
que se dedicou exclusiva- 
mente à distribuição e ao 
transporte. 

Em qualquer hipótese, o 
ponto crítico costuma ser o 
fator humano. Ao esboçar 
o plano, a empresa, no 

fundo, está tentando prever como as pes- 
soas váo se comportar. O resultado nem 
sempre cumpre a previsão. Mas é neces- 
sário trabalhar com o que se tem à mào. 
Lobos sugere que o ponto de partida seja 
a identificação do tipo de contribuição de 
cada unidade, cm cada linha de defesa 
Por.exemplo: talvez seja fundamentai que 
determinados supervisores estejam traba- 
lhando enquanto a prioridade for manter 
a produção a qualquer preço. Quando is- 
so náo mais for possível, esse mesmo ho- 
mem talvez deva ficar em casa. 

O supervisor é, por sinal, um cle- 
mento-chave em qualquer conflito tra- 
balhista, portanto seu papel na greve 
deve ser examinado com muito carinho 
num plano de emergência. Júlio Lobos 
costuma advertir os clientes para um 
erro muito comum de avaliação. A ilu- 
são de que a empresa ainda é uma 
grande famflia, segundo ele, faz muitos 
administradores imaginarem que o 
componamento do supervisor, num 
conflito, será o de "guerreiro", lutan- 
do a favor da empresa. A experiência, 
contudo, tem mostrado um número 
crescente de supervisores que preferem 
adotar   um   comportamento   equidistante 

e outros que tentam simplesmente se 
equilibrar entre as duas partes em lití- 
gio. 
• iiii visiBlUOADf — Diante de tantas in- 
cógnitas, é natural que os interessados 
se perguntem se o esforço vale a pena. 
Lobos está convencido de que a respos- 
ta é positiva. "Curiosamente", afirma 
ele, "o saldo mais visível da formula- 
ção de um plano- de emergência traba- 
lhista é a harmonia entre, a equipe ge- 
rencial, naturalmente sujeita a muitas 
fricções em situações desse gênero." 
Trata-se, portanto, de transformar a 
iminência de uma crise numa oportuni- 
dade de entrosamento entre pares. 

Uma forma de detectar^ 
mudanças psicossociais no 

ambiente de trabalho 

Essa análise parece fazer sentido. 
Afinal, o exercício de imaginar uma si- 
tuação difícil c intangível é uma técnica 
próxima da utilizada no planejamento 
estratégico, que "desenha" cenários pa- 
ra o futuro. Como é natural nesses ca- 
sos, a tarefa aproxima as pessoas e ele- 
va seu moral, até porque todos estarão 
lidando com um plano comprometedor 
e altamente confidencial. 

Outra vantagem resultante da formu- 
lação do plano é a visualização do nível 
de conflito humano que afetará o am- 
biente de trabalho no pós-greve. As 
greves, afinal, são invariavelmente trau- 
máticas. Para ficar apenas num ponto, a 
greve sempre produz definições indese- 
jáveis (a formalização de estratificação 
social, por exemplo). O plano prepara- 
ria, então, o corpo gerencial para a 
convivência com uma nova realidade 
psicossocial. 

Os conflitos, por sinal, começam a 
borhulhar na própria formulação do pla- 
no, que implica a definição prévia de 
quem é confiável. Muitas empresas, 
diante dos complicadores, preferem náo 
se envolver com tais providências. E 
uma opção. Mas que comporta o risco 
de jogá-la no escuro numa situação tào 
grave quanto ser vítima de um incêndio 
sem ter uma seguradora para cobrir o 
sinistro. * 

NAS SAIU 
HO JORNAL 

S.T.R. DE UNAI MG PEDE AJUDA 

Maria Aparecida de Miranda 
é a presidente desse Sindicato 
ligado à CUT. Ela e o Sindica- 
to estão recebendo ameaças de 
todo tipo porque apoiam as lu- 
tas dos trabalhadores pela ter 
ra'. Para se ter uma ídeia da 
situação local o Juiz Jairo 
Boy Vasconcelos acusou.o Sin- 
dicato de incitar conflitos e 
chamou trabalhadores baleados 
na Fazenda São Pedro de irrejs 
ponsáveis e deu razão ao fa - 
zendeiro. Para poder continuar 
organizando a luta dos ^lavrado 
res de Unai, eles precisam ur- 
gentemente de dinheiro para 
contratar advogados, manter a 
sede e comprar um carro para 
ir até as fazendas. 

A ajuda pode ser enviada pa 
ra a CUT - Belo Horizonte, Av. 
Afonso Pena, 774. s/309,30130 
Belo Horizonte MG. 

JOSÉ PEREIRA LOPES ASSASSINADO 

Poucos dias após o assassi- 
nato do Pe, Josimo cai mais uma 
vítima do latifúndio, um índio 
Xakriabá morto na aldeia Pindjí 
íba em Itacarambi MG. 0 clima é 
tenso nessa á-ea ainda mai.s ago 
ra insuflado pelo prefeito Io - 
cal José Ferreira de Paula que 
se diz dono da área que abriga 
uma outra aldeia, de onde preteji 
dia desalojar os índios. Enquan- 
to isso as autoridades se omitem 
ou são coniventes e a violência 
cresce. NOTA A IMPRENSA CIMI 
16/05/86 

RECONSTRUÇÃO LANÇA SEU 
SÉTIMO CADERNO 

A Reconstrução Educ, Asses. 
e Pesquisa lançou seu caderno 
sobre a Comissão de Fábrica da 
ASAMA pegando desde sua origem 
formação, implantação, consoli- 
dação até sua reitegração na em 
presa. Contem 52 pgs, preço de 
Cz$ 20. Pedidos para o CPV. 



trabalhadores rural 

Assassinatos no campo - impunidade 
FOLHA DE S.PAULO 23/5/86 

Qual é a carne que vale menoe no 
Brasil? Em geral a das classes 
torturéveia é desvalorizadiasi- 

ma. Além das mortes "naturais", 
desvendadas pelo relatório Jaguari- 
be, privilégio doe 70% de miseráveia, 
há outras. Anualmente centenas de 
descendentes das classes operárias 
sáo mortes nos combates com a 
policia, nas prisões, nas delegadas, 
nas instituiç&es de menores, de 
Indigentes, hospitais psiquiátricos, 
nos acidentes de tráfego. Na catego- 
ria, o Brasil é campeoolssimo. 

Mas, além da carne popular urba- 
na, multa carne rural e abatida. Um 
vasto silêncio dissimula uma carnifi- 
cina especializada em curso no cam- 
po. O assassinato, pelas costas, do 
padre Josimo Moraes Tavares, coor- 
denador da Comlssáo Pastoral da 
Terra, na regiáo do "Bico do Papa- 
gaio", norte de Goiás, é um estampi- 
do seco e brutal contra as indiferen- 
ças diante dessa matança. 

Brasil, 6enipr« e agora.  Podaria 
ser o nome do minucioso, rigoroso, 
implacável levantamento Assassina- 
to* no campo. Crlm« e impunidade 
1M4-1M5, publicado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Ter- 
ra.  Sio 1.106 cadáveres. Em 1974, 
começo  da  abertura  política  mais 
longa do mundo, foram assassinados 
22 trabalhadores. Em 1985, primeiro 
ano da Nova República, foram assas- 
sinados dez vezes mais trabalhadores 
rurais;  222. Quanto mais abertura, 
mais cadáveres no campo: paradoxo 
que   se   constata   ao   verificar  que 
durante o apogeu da "lenta, gradual 
e segura", entre 1980 e 1984, foram 
assassinados   mais   trabalhadores 
(499)   do  que   num  periodo  quatro 
vezes maior, de 1964 a 1979 (386). Os 
proprietájdos,   as   Policias   Civil   e 
Militar, o Judiciário, muitos prefei- 
tos, no interior do Brasil, ainda náo 
foram   avisados   de   que   há   uma 
democratizaçío em curso no Brasil. 
E que o homicídio, mesmo contra a 
carne   oopular   rural,   é   crime.   O 
Estado  caaipeáo  nesse  período de 
vinte  e  dois  anos  de  assassinatos 
rurais  é o Pará,  com 273 mortes. 
Seguem-se a brejeira Bahia, com 142 
cadáveres e logo o Mato Grosso do 
Norte, com  128.  Modernidade, pro- 
gresso, civilizaçio nas áreas urbanas 
náo anulam a tirania rural: em 1966, 
já foram assassinados, até boje, mais 
115 trabalhadores rurais. 

Para se entender o massacre, 
lembre-se que a escalada de mortes 
acompanha o aumento da organiza- 
ção dos trabalhadores do campo. 
Com a omissão do poder do Estado 
(ou pior, com a conivência do 
aparelho policial civil e militar: 
quem diz sâo as autoridades federais 
hoje) os proprietários e os chefetes 
políticas locais, muitas vezes se 
confundindo, tentam barrar no cano 
do revólver as reivindicações. O 
periodo de 1968 e 1981, em plena 
ditadura militar, outro paradoxo, foi 
marcado por um dramático cresci- 
mento dos trabalhadores rurais sin- 
dicalizados. Já em 1980 havia mais 
sindicatos rurais (2.144) do que 
urbanos (2.069). Há nesse mesmo ano 

PAULO SÉRGIO PINHEIRO 

As áreas assinaladas indicam 

os principais íocos de conflito 

do terras no País 

mais trabalhadores rurais sindicali- 
zados (6.896.257) do que urbanos 
(4.271.450) ou profissionais liberais 
(147.307). Biom Maybury-Lewls, pes- 
quisador do Departamento de Ciência 
Pollüca, Universidade de Colúmbia, 
Nova Yoric, que desenvolve projeto 
sobre o tema, diz que esse crescimen- 
to náo é somente o maior em termos 
absolutos, mas também o maior em 
termos relativos, de crescimento de 
sindicâlizaçáo rural em toda a Amé- 
rica Latina. 

Além dos sindicatos, organizados 
na moderna e ativa Contag (Confede- 
ração dos Trabalhadores da Agricul- 
tura), há uma-rede de movimentos 
que apoiam essas lutas como a 
Comissão Pastoral da Tetra, da 
Igreja Católica: "num continente 
convulslonado pela\hegemonia retró- 
grada que nele exerce o poder 
militar, em face do qual a única força 
que se lhe opóe, e no seu nível mais 
profundo rente ao povo", é a Igreja, 
âue "faz a transfusão para as veias 

o pováo de Deus dos ensinamentos 
das enclclicas", registrava Mário 
Pedrosa aqui na Folha, em agosto de 
1978. Padre Josimo, bole, a rellgios* 
agostiana Cleusa Carolína Rody Coe- 
lho, em abril de 1965, no Amazonas, e 
vários outros foram abatidos nessa 
ação compaasiva e dedicada. Há 
também os advogados da Ànatag 
(Associação dos Advogados de Tra- 
balhadores Agrícolas), alvos predile- 
tos dos tiranetes rurais. E os profis- 
sionais e técnicos da Abra (Associa- 
ção Brasileira de Reforma Agrária). 
Um ministério da Reforma Agrária, 
legitimiza (ainda que moderadiasi- 
mamente) as lutas por mudanças na 
propriedade da terra.' Em Sáo Paulo, 
o governo Montoro ias Inúmeras 
iniciativas precursoras de desapro- 
priação de terras, assentamento de 
trabalhadores e distribuição de títu- 
los de terra. Pois a matança conside- 
ra todos os envolvidos nessas lutas e 
reformas como inimigos. E avançam 
em guerra. 

È uma carnificina qualificada, náo 
se atira a esmo. Os alvos preferenci- 
ais sáo os que se organizam e 
resistem, lideranças que procuram 
organizar a resistência, lideres sindi- 

caüs, advogados, lideres de pequenas 
comunidades, como lembra d. José 
Gomes, bispo de Chapecó e presiden- 
te da Comissfio Pastoral oa Terra 
nacional. Como durante u primeiras 
décadas se fez com as lideranças do 
movimento operário; presos e depor- 
tados (se assassinava menos que 
hoje). Assim o Estado e os empresá- 
rios destruíram a espinha dorsal dos 
grandes movimentos grevistas e or- 
ganizadores das associações sindi- 
cais dos anos 1900 e 1910. 

Além dessa regularidade das víti- 
mas, o relatório sobre os assassinatos 
expõe a conivência entre autoridades 
policiais, mandantes executantes. 
"Náo atirem, sou colega de vocês", 
gritava um jagunço durante um 
cerco policial na Fazenda Sampaio, 
na Bahia. O pistoleiro preso confes- 
sou que o chefe do bando disserapara 
ficar tranqüilo "porque o delegado de 
policio José Antônio da Silva e as 
autoridades de Canavielras estavam 
por dentro". Em Can4polls, um 
delegado de polícia e um soldado 
mataram um lavrador dentro da 
delegação. Sáo inúmeros os casos de 
membros das polícias militares res- 
ponsáveis por mortes. O item provi- 
dências jurídicas" tem como notaçáo 
mais comum: "nenhuma, qus se 
tenha noticia". Delegados nâo achara 
pistas, dlligônclns se eternizam, pri- 
sões em flagrante sáo relaxadas com 
generosidade. Quase nunca assassi- 
nos e mandantes sáo condenados. 
Espantosa é a quantidade de bólas- 
frias mortos em acidentes de çami- 
nhfio e ônibus, com impunidade 
consagrada para os responsáveis. 

A maioria da população brasileira 
que trabalha no campo vive fora do 
Estado de Direito qua a transicfto 
democrática quer construir. Ali a 
fórmula conspiração das classes do- 
minaütes em conluio com as autori- 
dades do Estado deixa de ser uma 
mera força de expressáo retórica. 
Nâo se pode esperar a Constituinte 
para se fazer cessar essa sanguino- 
lenta tirania. 

PAULO ií«S>K> «MHIIBO. 11, (>fo(»>to/ d» Clfccla 
folllleo na Ur,lv.r«W«i« í«lo<W <<• Compl-w." 
(UMcomp). 1 oluolm.nl. Ofttar ».p»<:lol d- 
govoovxior áo íiloóe ò» S*> Poulo. 



udanças inviabilizam meta para 1986 
JORNAL DO BRASIL 25/5/86 

TecxLorrlro Braga 

BrEiüla — .AJém da troca, atuaJ- 
mente cm cui-so, dos nomes que irão 
comaudajr o processo de redistribui-- 
çáo de tsrras, o governo LarnWm fez 
tlteraçóes de profundidade' no pró- 
prio projeto de reforma agrária. As 
raudaacas introduzidas pelo Gabine- 
te Civil nc« planos regionais da re- 
forma dcsíiíjuraram a essência das 
proposições do Ministdrio da Refor- 
ma e do Dcstcvolvimento Agráiio c 
praticamente definiram' uma nova 
política fundiária. 

Ai linhas gerais desse novo pro- 
grama agrário que emergiu da revi- 
iko dos planos regionais refictem 
claramente as idéias contidas no Pla- 
no Mestre traçado pela equipe do 
ministro .-.{arco Maael: retira a ur- 
gência dadi anteriormente à execu- 
ção da reforma e dá prioridade à 
diítribui';áo das terrts devolutai do 
estado, em ver. da desapropriaçác de 
terraí privt.dai ociosas. 

Ai mudanças nos rumos da re- 
fo/ma ai^rária sorâo consolidadas 
com a cri? çáo do Conselho de Dc- 
tecvol-rimcn^ Agrário, qi\ü iri 
transferir do ministério de Nelson 
Ribeiro para c Gabinete Civil a 
tarefa de coordenação da política 
fundiária do governo. 

Aa ou danças 
Antes de receber a àssinaturF. 

final do presidente Sarney, na segun- 
da-feira passada, os planos regionais 
de reforma agrária elaborados per 
Nelson Ribeiro passaram pela tria- 
gem do Gabinete Civil da Preõidên- 
da da Republica t ali tivcnim o 
número de sua* página.'! subslandai- 
mente dimiriuído e o seu conteúdo 
profundamente alterado. 
• A prindpaLl mudança foi a climi- 
naçáo das áreas consideradas priori- 
tinai pira efeito da execução dn 
reforma. Preparadas pelas superin- 
tendéodas regionais do Incra, os 
planos oriidnajs traziam detaJbsds- 
mente discrixainaçio das áreas que 
deveriam ser objeto da açáo do Incra 
pari o assentamento de lavradores 
tem terra. Das 4í microrregiôes cm 
que o estado é dividido, o plane de 
Minas Gerais, por exemplo, seledo- 
cava as 26 coadderadas prioriuLria:; 
para efeito'de reforma e, denü^ 
essas microrregiôes, relevava as s>eis 
L^cas «m qivc seriam feitas dc-sapro- 
prkçôe* neste ano pai"a o cumpri- 
mento d» meia de assentamento de 
14 mil 900 famüias de lavradoves. 

A versáo final dos planos regio- 
nais redigidos pela assessoria do mi- 
nistro Ntarcc Mndel iupnmiu essçs- 
detaUtUDcatos, preferindo consid.^- 
rar toda } eneesáo territorial rural 
dos esudcc [wura fins da reforma 
agrária. Na ptitka, isto tígnifica que 
i definição das áreas a serem stingj- 
das pcia'refoi-mR voltou novjunente & 
estaca zero. • 

Coitni mudama ngnificatíva vo- 
ríficou-se n.i ênw&i às comissões 
agríriES.OTJJi .criação i prevista no 
/^"dgo 42' do Estatuto da Terra. 
-Enquanto OS pisno;; originais refe- 
riam-foi apenas .;upe4TÍaalinente a 
CüíLS comisiòcs, o; textos finais dos 
projetos davam efprowivo destaque 
A instituicáo desses organismos, con- 
fcricdo-lhei, tuim, um papel dídsi- 
vo ua conduçáo da reforma -agrária.. 

Suprtii^Ões 
Pot tris dessa diferença na ènia- 

M;Mp rclaçáo às comissócs agrária*, 
escondo-so umü profimdu divei^gén- 
da z. respeito de sua partidpaçáCKna 
política hmdiária. Os diretorcí 
atuais do Incra e a equipe; do minis- 
tro Nelson Ribeiro enteodiam essas 
comissóeí como organismos de as- 
sessorameoto das superiolcudéndas 
!enonaü do lucra ua exocueto da 
relorma agrária, enquanto o Gabine- 
te Civil da Presidénda da República 
preferiu transformá-las' nos fóruns 
que irão dcdcür quai-, !en"ss serão 
íúinwdas pela reforma ngrária nos 
estados.. 

Aiercclra diferença entre as pro- 
postas sugcridr.s pelo Ministério da 
Reforma e do Desenvolvimento 
Agj ário c os pianos que foram efeti- 
vamenie sar.donados pelo presiden- 
te Süraey tefere-se à controvertida 
questic dM terras d.rvolutas. Por 
considcinr que nio éxisíèm mai: ter- 
ras devolutas no Sul do pais, os 
planct: elaborados pela;; superinten- 
déndas regíoóais dessot estadex^nm-' 
pjesmente ignorcLfauí a possibilidade 
de o governei utülzór e»yiAi iiuas bani- 
coDcrutiiaçíio d*, reforma abaria. 
Nos planos assinados f>eio presidente 
Sarney, a qucatàq foi colocada de- 
maneira inteiramente diversa, classi- 
ficando si tetras devolutas como 
prioritAria* Bara .-. reali-iaçío .Ia ro 
forme. Só depois que forem utiliza- 
das US áreas devoiuui.':, diz a nova 
redaçio dos plano:, é quo se paj-tirá 
paju :, leotativa cie obtcnçío de ter- 
ras íitravés da vin de desapropriaçio- 
por interesse sccial. 

Para completar, .. reforqauiacio 
Q-Tí. ptusQS elaborados pcia equipo 
de Ncisor Ribeirç, LvsSéffl osxiuiu 
as .csáraativas de custos dri reforma 
ú^firia, cobertas atravts do paga- 
mi;r,to de desapropriaçóes com Títu- 
los da Dívids Agrária (TDA). Oi 
pianos aprovados .:ó Craaeio estimati- 
vas sobrti os rbcumw que precisaráo 
ser milusados para pagameoto à vista 

ci<í indeniraçócs do benfeitorias, na- 
da mendoaando ;.oi)rc ;> aülizaçáo 
de tituioi piau úiGeaizaçáo de terras 
nuas, como prove o Estatuto da 
Tem.. 

Todas ustaj» caüdancas noí claros 
oríginiis íoroaxB maus cufídJ atingir a 
meti de assenta.- J.50 mi! íanailias até 
o Sm do ano, oxüC provia o Plano 

U^S^/JTeS' 

UA/vW5 DeiXe/A?. 

■TotcS   OS. ■ , cMrómios 
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faj&iL 

^íadonal de Reforma Agrária. Uma 
simples projeção do número de as- 
s«ntamepto« realizados de^dç julho 
de 1985 até agora mostra que o 
número de famüias assentadas até 
dezembro deste ano náo passará de 
20 mil se for mantido o ntrao atual. 

A discussão dos planos regionais 
já serviu para retardar o assentamen- 
to das famílias. Em dezembro do ano 
pas*ado, foram assentadas 3.649 fa- 
mílias, um pouco mais do que as 
3.476 famJQiai assentadas em janeiro 
deste ano. Esses dois meses marca- 
ram uma elevação considerável na 
média de assentamentos e davam a 
impressão de que o governo acelera- 
ria a aplicação da reforma agrária 
para atingir a meta estipulada no 
Plano Nadonal formulado pelo Mi- 
nistério da Reforma e do E>«scnvol- 
vimenlo Agrário. Mas o número de 
assentamentos caiu acentuadamente 
DOS meses seguintes, enquanto as 
preocupações do governo e da sode- 
dade paredara tooas voltadas para o 
Plano Cruzado: 681 em fevereiro, 
397 em março e 212 em abril. 

Maio começou com cerca de 
12.500 famílias beneficiadas pela re- 
forma atprária, desde o começo, 
quando Já deveriam existir cerca de 
80 mil famüias assentadas cm suas 
terras se o governo pretendesse, de 
fato, fechar o ano de 1986 com 150 
mil famílias atendidas pelo Plano 
Nadonal de Reforma Agrária. 



trabalhadores rural 

CONGRESSO  DOS SEM TERRA - DOCUMENTO FINAL 
CHEIRO DE TERRA - SC - abril 1986 

N&s,traDa1hadores rurais 
iem terra,do Estado de Santa 
Catarina,representado por 
200 delegados oriundos de 60 
■nunierpios realizamos o nosso 
II CONGRESSO ESTADUAL na ei da 
de de CHAPECd.nos dias 08  e 
09/Abri1/)986,onde decidimos: 

I? - ANALISANDO A NOSSA SITUA 
ÇAO; 

Diante da situação alarman- 
te em que estão vivendo 1^0 
•ni 1 famílias de trabalhadores 
rurais Sem Terra ou com Terra 
insuficiente no Estado de San^ 
ca Catarina, do crescimento 
do número de trabalhadores de 
3õias Frias; 

Diante do êxodo rural origJ_ 
lando as favelas nas grandes 
cidades e até em pequenos po- 
voados ; 
Djante da exploração dos 

grandes proprietários sobre 
35 arrendatários e os peões , 
gerando uma constante migra - 
;ao onde o trabalhador perde 
3 sua história e estabilidade 

I19 - ©ENUNCIAMOS: 
- 0 recuo do governo federal 

em não querer fazer REFORMA 
AGRARIA,pois a assinatura 
do decreto de outubro do 
Presidente SARKEV é mais a- 
trasado do que o Estatuto 
da Terra, na prática repre- 
senta os interesses dos la- 
tifundiários e não dos tra- 
balhadores e a prova disso 
ê que os latifundiários a - 
charam o Plano ótimo. 

• A i ncopetênc i a .o desimeres^ 
;e e o lentidão do IHCRA além 
je suas atitudes com interes- 
ses políticos partidários. A 
iívei Nacional o desinteresse 
: tão grande,que já faz cinco 
(5) meses que o INCRA nem Pre 
íidente tem, 
- A elaboração do Plano RegÍ£ 
ia! de REFORMA AGRARIA sem a 
jarticipação dos trabalhado - 
-es rurais Sem Terra. 
- 0 não atendimento das metas 
io  Plano Nacional que foi as- 
sinado pelo Presidente se com 
jrometendo a assentar 2.900 
:amílias nesse ano em SC. 
- 0 não cumprimento do acor- 
do assinado com MIRAD.GOVER- 
NO 00 ESTADO e o MOVIMENTO 
DOS TRABALHADORES SEM TERRA. 

- A expulsão dos trabalhado- 
res rurais de suas terras pji 
Ia construção das barragensT 
•• Que a violência é planeja- 
da para não acontecer REFOR- 
MA AGRARIA. 

1119 - DIANTE DESSA SITUAÇÃO 
EXIGIMOS: 

- Que sejam assentados, lmed_i_ 
atamente todos os acampados 
do -Estado (São Miguel'do 0e£ 
te, Fachinal dos Guede*^Abe- 
lardo Luz,Benedito Novo e P£ 
panduva) e o cumprimento do 
acordo assinado em 03/Junho 
de 85 que prevê o assentamen_ 
to de 2.000  famílias em SC 
- 0 imediato cumprimento das 
metas assinadas pelo Presi - 
dente SARNEY de assentar 
2.900"famíl ias em SC. 

- Infra-estrutura necessária 
ao assentamento, como: 
Casa, Transporte das Mudan - 
ças. Estradas, Escol as ,Ass i s_ 
tência ã Saúde e Previdencl- 
ário. Créditos de Emergência 
e Correção.do Solo onde ne - 
cessar io. 
- Garantia de'que o módulo 
de terra por família seja su_ 

ficiente para o seu sustento 
- Fiscalização na extração 
da madeira nas áreas desapro 
priadas e punição aos infra- 
tores das leis que preservam 
a natureza. 
- Desapropriação imediata 
das terras d#is multinacionais 
no Estado de Santa Catarina, 
sem indenização. 
- Uma Reforma Agrária sob  o 
controle dos trabalhadores. 
- 'Desapropriação total   de 
todos os latifúndios no E5t£ 
do para o assentamento das 
1^0 mil famílias Sem Terra 
no Estado de Santa Catarina. 
- Garantia da demarcação das 
árfcas Indígenas. 
- Não pagamento da" Dívida 
Externa. 

.' / V t*' 
Lembramos as autoridades 

constituídas que os contra- 
tos de arrendamento encerram 
nos meses..de.'Junho/Julho. 
A.situação desses trabalhado 
res ê insustentável. 0 Movi- 
mento dos Trabalhadores Ru - 
rais Sem.Terra está cansado 
de avisar. Estamos certos 
que nossa LUTA £   JUSTA  e 
LEGITIMA. 

ç~>C o-/«iScvO 



economia 

Ainda e sempre, o salário mínimo FOLHA DE S. PAULO 
29 de maio/86 

PAULSINGER 

O mês de maio é a data. em -que 
tradiciocalmeote so reajusta o 
salário mínimo, aproveitando ..o 

festejo do Dia do .Trabalho. Se ,a 
tradição íoase mantid«; Oisalirio míni- 
mo deveria ecte mte ter sido reajustado 
perá Cz$ 904,00. dado que o custo de 
vida, medido pelo Índice oficiaJ —INPC 
Ampio— subiu 50,67% entre novembro 
de IMS e fevereiro As if89 e pode-sa 
admitir que a inflação tenha sido saro 
era março e abril. Portanto, 'ba assala- 
riado* estlo, a partir oeste rata, 
perdendo mensalmente CiJ 100,00 no 
gabarito que serve de base à determi- 
nação doa salArios baioos cm todo pais. 
Os pisoa salarlaia, por exemplo, sio em 
geral fixados em funçio do salirio 
mínimo legal. A oartir de agora estes 
pisos estio n,i% iCí$ \co,ob era Ci| 
804,00) abaixo do oue deveriam eatar se 
o valor real do último salário mínimo 
íoase unicamentejpreservado. 
£ provável que em resposta a esta 

constatação se alegue que, nâo foaae a 
reforma monetária, o salário mínimo de 
Cri 904.000,00 seria corroído, em maio 
mesmo, por uma Inflação de ao mínimo 
15%, que se repetiria nos meses seguin- 
tes, até reduzir seu poder aquisitivo a 
um nível irrisório. Esta alegãçlo pres- 
supõe que a reforma monetária só é 
viável > mediante o congelamento da 
todos os salários, inclusive do mínimo. 
Este pressuposto é manifestamente 
falao. A reforma monetária e o seu 
resultado esperado —inflaçáo zero ou 
próximo de zero— é compatível com 
diferentes conjuntos de preços e salári- 
os, desde que cada um oestes conjuntos 
seja "consistente", Isto é, produza uma 
demanda efetiva capaz de ser atendida 
pela produçáo global em crescimento 
num ritmo adequado às condições 
materiais da eoooomia nacional. 

Em. outra* palavra*, se o salário 
mínimo faas* reajustado ao nível real 
que possuía em novembro de 190S, Isto 
representaria em média um aumento de 
LM% doe balxoa salários, dando Início * 
tio prometida rediatribuiçio da renda. 
E claro que isso levaria a um aumento 
da massa salarial e portanto da deman- 
da. Mas esse aumento seria muito 
pequeno. Os dados das PNAÜ indicara 
que cerca de 2/3 doe assalariados 
ganham até dois salários mínimos, mas 
seus ganhos representam cerca de 1/4 
da MH salarial global. Mesmo admi- 
tindo que o reajustamento de 12,4% 
benefiae todo* assalariados que rece- 
bem até doie salários mínimos, ele 
acarretaria uma cxpansio de somente 
3,1% na massa salarial global e na 
demanda efetiva. Parece óbvio que uma 
elevação desta ordem poderia ser fa- 
cilmente atendida por uma produçáo 
que está se expandindo a um ritmo 
anual de 7%. Portanto, nâo se alegue 
que a relvinolcaçáo de aumento imedia- 
to do salário mínimo para.Cz$~904,00 põe 
em perigo a reforma monetária. Essa 
reivmdicaçfo se justifica pelo próprio 
caráter do salário mínimo, que.se supõe 
representar a quantia mínima necessá- 
ria ao sustento do trabalhador. Sendo 
assim, sua corrosáo pela subida, dos 
preços reduz os infelizes que dela 
dependem à pobreza absoluta. A tese 
(muito discutível) de que os salários 
"de equilíbrio" tio constituídos pelas 
médias produzidas pelos "picos", e pela 
inflaçáo ake' pode ser aplicada -áo 
salário mínimo legal, pois este Já é 
mínimo quando está . no pico. Nas 
drcunsUndas brasileiras, em' que o 
salário mínimo jamais acompanhou « 

evolução, da renda per capita, sendo 
notoriamente' insuficiente, este argu- 
mento tem ainda maior validade. 

O reajustamento Imediato do salário 
mínimo para Crf 904,00 representaria o 
pagamento da primeira prestação da 
dívida que o governo da Nova República. 
tem para com os pobres que trabalhara; 
Ele seria ura paliativo até que a 
legislação do salário mínimo pudesse 
ser atualizada. Nada justifica a omissão 
do governo e do Parlamento —onda o 
governo tem maioria— a este respeito. 
Era 1975;. o IBGE realizou o Endef 
—Estudo Nacional de Despesa Famili- 
ar— que oferece todos elementos-para 
que a cesta básica, em que se-funda a 
oetarmlnaçXo do salário mínimo, possa 
sor. atualizada. Já está mais do que em 
tempo que o governo designe uma 
comistio de alto nível, composta por 
representantes dos sindicatos e por 
especialistas, para formular uma nova 
legislação do salário mínimo, adequada 
ao Brasil de boje. 

Ao contrário do que prevê a legislação 
vücente —sem que seja observada— o 
salário mínimo nâo deveria ser familiar 
mas individual. Grande parte dos aasa- 
larlados que ganham aalário; mínimo 
nâo sáo ânimos de famüia, de modo 
que é inexequível fixá-lo em tal nível. A 
própria inexequibilidade ■ do texto legal 
faz com que ele náo seja obedecido, 
tornando-se a fixaçáo do salário mínimo 
uma decisáo puramente política. Sendo 
Inviável um salário mínimo familiar, o 
salário mínimo acabou sendo reduzido, 
pelo   arbítrio   político,    a   um   valor 

provavelmente inferior ao necessário, 
• para o sustento dum trabalhador Indivi- 
dual, . > .    , 

A legialaçáo do salário mínimo Oeve- 
ria fixar uma cesta : vital Individual e 
outra familiar, que'permitisse calcular 
o custo do sustento os cada dependente. 
Este eilcúlo wrviria para reformular o 
salário-famüia que atualmente está 
fixado em 5% do salário mínimo. Neste 
nível, é óbvio* que o salário-famflia é 
simbólico —símbolo do descaso do 
Estado pelo destino da grande massa de 
trabalhadores oom eseaaaa quallficaçio 
e sem poder de barganha. 

Enquanto o Estado se omite a este 
respeito, os sindicatos vio tratando de 
elevar o salário mínimo das categorias 
melhor. organizadas, mediante a açio 
direta, ou seja, à luta pela elevação dos 
pisos salariais. Boa parte das greves 
oue estáo ocorreooo em vários pontos 
do território visam, este fim. Nada 
permite supor que estas greves objeti- 
vem se opor á reforma monetária, como 

, foi denunciado pelo próprio presidente 
da República. Se o governo deseja 
evitar que i elas so multipliquem, o 
melhor que ele tem a fazer ,é ceajustar 
imediatamente o salário mínimo em Cz$ 
904,00 o providenciar a atualização da 
lei que o institui e regula. 

PAUL tuèamt, ss, * mawsee, pn><*u«r 4* uw • 
B—qotfè»t 4o Cortr* Smllilf» 4* AiMêt • 
plorv»tamoHlo (C*brap): outot, «ntr* tvtnê livro*. 4* 
■A ou» d* Mlloor»" • -«»|>«m{»« do tanda — 
PahrM • RkM t*k • I*«IM Mimar-. 
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Metalúrgicos do ABC perdem quase 
Cz$ 9QO por mês, acusa sindicato 

Do Xcpertogom Local 

Os 1SS mil metalúrgicos que traba- 
lham em cerca de xãü empresas de 
Sáo Bernardo do Campo e Diadema, 
regüo sudeste da Grande Sáo Paulo, 
estio perdendo, em média, Cz$ 171,00 
por mês, cm conseqüência da política 
salarial Introduzida pelo Plano de 
EstabUixaçio Econômica a partir de 
março.    __ 

A  condusio  é   do Sindicato dos 

Metalúrgicos ds Sáo Bernardo o 
Diadema, que iniciou ontem adistri- 
buiçlo de boletins oaa portas dai 
fábricas da reciâo deoundando o 
"arrocho salarial" e convocando 
assembléia» da categoria. Esse arro- 
cho, segundo o sindicato, representa- 
rá, até fevereiro de 19»7. uma perda 
estimada de Cz$ 1,4 bilhão para a 
categoria —e uma economia ds Cr* 
116,3 milbdes por mta para aa 
empresas. 

FOLHA DE  S.   PAULO 22/5/86 

Joelmir Beting 
Notai Econômicas 

Os parasitfeos 
. Umu empresa tetstãl, de otigma 

federai, esubeJédda no Rio da Ja- 
neiro, emprega ceroã (te 1.600 luacio- 
aÃtíos, nuúoriu. ds proiltsianais qm- 
UãcMoot. EU» atende pola sJgla de 
Ecex e os seus J.«» funcionários 
esíflo trabaihancío, diariamente,. na 
cbosíruçltfda ^o&JW^Mferdt, v ' 

O projete é monumaníai. Ou aboa- 
gados funcionárioe, coo ira te dos para 
a execuçlo da grande, oòra, ostfo 
preocupados.  O goveròo ilodanâo 

definiu o desuno do pouoal após a 
mociucio dos ínbaiboa., 

O que fazer com oe 1.600 fuaeiocá- 
rios depois da idauáfursçlo da poeta? 
Demitir  todo inundo,  como to o 
coasárcio privado que coastruiu Itai- 

Bém, a ponte Rlo-Mteráf /oi inau- 
gurada, .W íreze anos e oe aeus 1.600 
construtores ainda não /anua a visa- 
das.   Nem   estão reclamando. -Eto 
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f^nffruum coastruiado a ponte. 
Seus sAlirioe p«go«( eníre ouíroi, 

peios desempregados do Rio de 
JHOSíTO, aquele* üvelãdoê pena*- 
neotee que estão pagando perto de 
75% de impoetoe iodiretm ooe preço» 
tínais do dgam que fumam a. da 
cachaça que bebem. O governo oie 
paga eeisa alguma, apeoaM troaslere 
recursos doa cootribuintee ou doe 
consumidor*» para es seus boontke 
servidores. No caso da Eeex, esta- 
mos diante de um trabalho íantasma 
de uma empresa inativa 

Fala-*e, agora, oa ttansíeràottia 
doe l.eoo eeíorçadoã fuocioaàrioa dr. 
empresa que morreu e aãoJW 
avisada para oa quadros do DNER, 
onde o pessoal também está sobran- 
do. Então, o custo d« Imensa patifa- 
ria d* omissão mudaria de endereço, 
mas não de dimensão. 

Pela cirurgia 
sem anestesia 

Sasta o exemplo bizarro da Ecex 
para reatiçar a discussão ideológica 
em tomo da qualidade do aparelho do 
Estado na economia híbrida do Bra- 
sil. No plano ideológico e não propri- 
amentenoplanoadministrativo, essa 
discussão i sustentada peJos que 
coo/undem eatatização da produção 
com socialização do produto. 

Do ponto de vista político, para não 
dizer ético, a defesa da eetatização 
da economia, subproduto da iúpertro- 
fia do governo autocriticò, não passa 
pela ponte Rio-Nitéroi. E o que dlser 
da contratação de milhares de novos 
fundonirio* federais para uma Uni- 
ão empenhada em dar um destino 
qualquer a perto de 470 mil servido- 
nsrigoroeamente desocupados* 

Está nos Jornais da semana. Bn- 
uuanto o IAA inforvoa que des seus 
2 400 /unclooários apenas 710 tstão 
efetivamenteJrabalhando, o lapas de 
São' PaBol^bn^líoõeai^-MlmM', 
mdmissão de 9/0 novos ^■«'«."■.iSSÍ 
da   arrecadaç* o.- daa  oootríbuiçjsf^ 
previdandiriaa. E enquanto o Cor- 
reio abre o recrutamento de mau 
9 MO fundobúrioS para a execução de 

^Mmeniai^oSGE confia que 
dispõe de pelo menos 8.5O0 servidores 
ociosos no seu quadro total de 13.713 
fuodooirios permanentes. E com 
discurso de seu presidente, Edmar 

.  -i. - ■ 

Bacba: 
"No setor público brasileiro, nin- 

ejuárn sabe ainda <3fuanío custa nada. 
As contas nunca /anua feita» põem» 
nunca foram cobradas. 0 aparelbp 
governamental., é uma' coota-moví- 
menío sem pé e sem cabeça, oode os 
programas não são mensurados é os 
orçamentas não são cumpridos. Pois 
chegou a hora. via Plano Cruzado, d» 
meter o bisturi nesse tumor". 

Uma cirurgia, nõcessàriattmt9,\ 
p^rn anostasla. O setor público não 
pode sabotar o programa de esíabiü- 
zaçUío da economia, r,'>, 

O bode tomando 
conta da horta 

Bota reíorma nisso. Gomo arrumar 
trabalho produtivo para os 470 mu 
/uncioniHos comprova dameníe odo- 
sos no quadro geral de 1,8 milhão de 
Servidores federais? Os técnicos da 
Sest estimam que ■ a legião dos 
desocupado* ficará ainda maior se a 
reforma administra ÜvS, Üpo parlo de 
montanha, aumentar a eficiência do 
fator trabalho per bomem/bora ocu- 
pado. .,    > 

Claro, se a reforma administrativa 
não ticar para a Constituinte, que é 
dó ramo. 

Até lá, o povo brasileiro, que paga 
essa conta até no ICM do leito magro 
que consome, terá de carregar ao 
bolse uma estrutura de governo 
baloía e inchada. São 1,3 milhão de 
servidores vitalícios colocados a aar-1 

viço de 431 órgãos da administração 
indireta. Outras 540 mil estio espa- 
ihadoe por 20.618 endereços da admi- 
nistração direta —eem contar 170 mü 
pensionistas e 135 mil aposentados. 

A superposição de cargos, tuaç8es 
e órgãos resulta inevitável e irremo- 
vivei O setor de saúde pública 
mobiliza 554 órgãos federais, ràzáo 
mesma da excelente qualidade de 
vida do povo contribuinte. Na educa- 
ção pública, outro orgulho nacional, 
temos 339 repartições dando duro na 
excelência do ensino de todos os 
graus. 

* 
Vamc» entregar tudo isso ao coo- 

troie do "trem da aiegria" do 
Congresso Nacional? 

Vai dar bode tomando conta da' 
horU: o Senado sustenta 79 íuitcioná- 
rios para cada senador. ;-* ■■ • 

IV 

DIÁRIO COMÉRCIO & INDÚSTRIA 
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Biçho-(ie-sete- 
cabèMs? Não. 

] É posilvercoropr%r, vim equipamento modernlssi- 
mo e,"em lugar de beneficiar a economia braiileira, 
cauiar^lhé ebO|mMprc3uizo$7 É, sim. Foi Uso que 
aconteceu na•Mfcpo6«TdO■^.^m^l«»re,,, agravando os 
problemas da'divid*ia(iema, até estourar a crise de 
t?|ai/82. Éí isso que Ameaça acontecer agora, se o 
governo hâo exercer nenhuma orientaçto na compra 
de máquina», eequlpin\entqs (que "representam" a 
tecTOlògi», Ji que determinamos processos de íabri- 
cação). Por quí? Veja-se á lição concreta do passa- 
do, *travéi desteíexemplo: o Brasil; por dispor de 
vastas extensões dexerrasculliviveis e clima adequa- 
do, era grande pròdutor{de algodão-pqrivo'dlspu. 
nha de uma-indústria Hexüi baseada nessa fibra. 
Palies industrlalliadòs' d» Europi». ou mesmo o Ja- 
piOi por''é«tar«m"M ütuaçlo oposta, procuraram 
produzir tecido» •inltUcos, a^artlr de fibra» siniéü- 
xpít derivadas db petróleo (que o Brasil nlo produ- 
zia). Quando as multinacionais desses países instala- 
ram fábrica» no Brasil, jderam preferência i "tecno- 
logia" que ;erà"«dequàáaà» condições de seu pals- 
sede. isto é.is maquinai e equipamentos que .utiliza- 
vam fibras sintéticas, e ntò naturais, como o algo- 
dío. Resuíudó: o Braiil passou-a importar fibras 
sintéticas (desperdiçando dóiare»), e o mercado inter- 
no para o algodio estreitou-se, com efeito» negativo» 
raultiplicádo», sobre a economia: queda ha produção 
agrícola, desemprego no campo, êxodo rural, Incha- 
ço e populações marginalizadas nas.cldades etc. A in- 
dústria têxtil, noter»e, foi apenas um exemplo de 
"tecnologia Inadequada", transplantada para o Bra- 
sil, desprezando os recursos natural» do Pais, e crian- 
do importaçac» (e mais divida externa). Basta olhar 
ao redor para ver centenas de outros exemplos; ferti- 
lizantes Inadequados ao clima tropical, tratóre» Ina- 
dequados aos solos tropicais, uso desbragado de 
alumínio em construçôe» (obriggndo o pais a montar 
fábricas de alumínio e usinas hidrelétricas para 
sustentá-las), ou o uso de fôrmlca (feita de petróleo) 
no lugar dè madeira etc. etc. etc. E»»a industrializa- 
çlo "errada", baseada em tecnologia inadequada, 
foi outro do» principais focos do crescimento da dlvi- 
da externa e da dependência cm relaçlo ao Exterior, 
em ano» recente». Ntò dá para repetir esse erro: o go- 
verno deve ter uma política Industrial, e fiscalizar a 
^ecnologla   (via ** 
máquinas e equi- 
pamento») trazi- 
da paxá o Brasil. 
Tecnologia nâo 
é, como multas 
vezes se 'pensa, 
um "bicho de «e-; 
te cabeças". Ô 
simplesmente, a 
forma de fazer 
determinada coi- 
sa - e ela sô é coi'-" 
xeta quando 
atende aos in- 
teesses dò Pais. 
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O debate sobre 
os índices 

Gilson Schwartz 

Gtnhou intaasldacJ* nos últimoa dl»» o 
dabaU «obre tadlcM de preços. Como 
sempre acontece, vária» quecttes aptro- 
cem mUturadju na meama dlacustáo, • é 
imperUntc taaLar "daaeomplicar". sepa- 
rando u dUareataa quast&aa, Nai^alldade, 
há tr*a debate* que se oon/undem; qual o 
significado da ioflaçio quando hi conge- 
lamento de preços e desindaxaçlo, qual a 
importincla daz diferenças entre o* Índi- 
ces e, finalmente, qual a oportunidade 
para se alterar o cálculo de um iadice da 
preços, através do "expurgo das uzooali- 
dades". 

Sobrenome da inflação 
Ao longo de vários anos de inflAçáo, 

apareceram na economia brcsüsíra várias 
"famQias" in/Ucionirias, cada uma com 
seu sobrenome. Alguns exemplos: Inflaçio 
estrutural, irul&çio de demanda, inflação 
de custos, inflação por elevaç&as salariais, 
inflação por maxidcsvalorizaçio do cru- 
teiro, choques inflactonários (elevarão dos 
preços de petróleo, esüagens agrícolas), 
inflaçáo especulativa, inflaçio inercial e, a 
mais recenU, Inflaçio residual. Cada 
economista filia-se a umr. dessas famílias, 
náo sendo raros os casamentos misto*. 
Sejam quais feirem as causas do processo 
de elevação óe preços, o fato (enfatizado 
pelas teorias da inflação inercial a da 
inflaçio especulativa ou "a partir do* 
juros e expectativas") é que a indexação 
da economia perpetuava e amplificava as 
preasâcs inilacionárias. Ou seja, como 
todo* os agentes econômicos apoiavam-** 
em algum tipo de correçio monetária, a 
divulgaçáo de um Índice de inflaçio 
"espalhava" a inflaçio pela economia 
através doe contratos com cláusula de 
correçio. Agora que se aboliu a correçio 
monetária • a maioria dos preços está 
congelada, a questlo da existência ou nlo 
de alguma inflaçio "reprimida" vem i 
tona. E nlo só isso: recomeça o debate 
para saber que tipo de inflaçio «etária 
reprimida. Como aiguns Índice* tám regis- 
trado elevaçfte* de preço* ik tal "inflaçio 
residual"), está esquentando o debate para 
saber se essa inflaçio residual é de 
demanda, de custos etc. Seja qual for a 
resposta (voltaremos a esse debate), o 
importante é nio esquecer do lembrete 
feito pelo economista John Hieks, um 
ganhador arrependido do prêmio Nobel: 
nlo se deve considerar como "verdadeira 
inflaçio" as elevaçòes localizadas de 
alguns preçún Apesar dessas elevaçSes 
aparecerem num "índice geral de preços", 
isso nlo é sinônimo de inflaçio generaliza- 
da. Principalmente se acabou a correçio 
monetária e * maioria dos preço* está 
congelada. O único porém, nesses casos de 
inflaçio residual, é a capacidade de o 
governo controlar a ineorporaçio dessa 
Uiflaçlo (setorial e limitada) pelos inter- 
mediários do sistema financeiro. 

A utilidade doa índices 
Outra discus&io, próxima mas nlo 

idêntica á anterior, é sobre a utilidade dos 
Índices "gerais" de preços. Principalmen- 
te quando elss já nlo sâo usado* de forma 
generalizada (isto é, nlo há indexaçlo em 
todas as atividades econômicas). Entre- 
tanto, antes da divulgaçio do Índice oficial 
(calculado pelo IBGE), a publicaçlo de 
resultado* mflacionários pela Fipe-USP 
criou alguma ioquietaçlo e mesmo pre*- 
sôes alüstas nas taxas do juros. Começou 
entlo um debate sobre o* vário* Índices 
(IBGE, Fipe, Dieesc, FGV). Cada Indlee 

parte de uma amostra diferente (ou seja, 
diferentes tamanho* e abrangências de 
fontes de informaçío consultadas), além 
de atribuir pesos diferente* para cada tipo 
de produto (alimentaçio, vestuário, produ- 
to* que nlo sio de consumo pessoal etc.). 
Por alguns dias Instaurou-se a velha 
mentalidade de apostar no índice inflaçio- 
nário, mesmo a partir de índices nlo 
ofleiais, ou restrito* á reglio de 81o Paulo. 
Esse "clima" de instabilidade 4 uma 
raaçlo, é bom lembrar, inclusive à inais- 
lência do governo em adotar a "inflaçáo 
saro" come objetivo. Por outro lado, muita 
confusle seria evitada M ai rslacôes entre 
a política •conômica e.o uliliraçlo de 
índices fossem definida» com maior clare- 
za. Afinal, todo pálcuio estaUctico tem uma. 
probabilidade ide.«TO. embutida, o os 
índices têm sido divulgados como se se 
tratasse de número* exatos, capaze* de 
refletir com fidelidade a tendência dos 
preços em geral. 

Alterações no cálculo 
Finalmente, surgem a» proposta» de 

modificação na fórmula de cálculo dos 
índices. Evidentemente, aceitar ou náo 
alterações depende das resposta» ás duas 
âueatlSes anterior**. Em-IMS houve mu- 

anças bastanta capeiosas, promovidas 
com intuito* discutíveis (como * amplla- 
çlo da divida pública), À diseuuio mais 
recente refáre-sa-ao fato de qua o Índice 
está Incorporando: afeito* temporários « 
tipico» de uma altuaçlo específica (au- 
mento doe preços da* roupas,d* Inverno). 
E o que'se denomina "sazonalidadas". 0 
fiovemo ameaçou «purgar essas sazona- 
IdadM.ou.KJa, excluir «ase* «feito* do 

cálculo dq índice (obtendo uma inflaçio 
oficial menor). Boa' parta do* economista* 
protestou, já que Isso significaria legitimar 
uma exceçíoà regra do congelamento. 

oaseNKMwaarz Vwjjmmi é* huWuw 4» i<*Mmi« 
do    [imkmmp   •   momWe    6o   Cttntmike    l^gioí»»!    4* 
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Evasão de divisas por multinaciona 
GILBERTO MENEZES CORTES 

As empresas multinacionais que nío 
acreditam no êxito do plano de estabiliza- 
ção estío procurando fórmulas para trans- 
ferir seus capilais investidos no Brasil, en- 
quanto o país vive a euforia dos primeiros 
resultados positivos, da reforma econômi- 
ca. 

Além da compra de ouro, considerado 
ativo imune às crises e de fácü transporte 
para negociaçío internacional, as multi- 
nacionais descrentes no' futuro da econo- 
mia tentam vender suas^Gllais em negocia- 
ções que permitam remessas de dólares 
para o exterior por meios legais. 

Lfm dos mecanismos consiste num acor- 
do com o comprador brasileiro para a 
venda da empresa pelo valor de registro 
do capital estrangeiro no Banco Central 
(que admite a repatriaçffo dos dólares 
com tributaçío branda), embora o com- 
prador pague efetivamente bem menos 
do que o capital registrado. A diferença 
permite remessas legais de dólares do 
caixa dois tanto da empresa estrangeira 
(preferencialmente) quanto do grupo 
comprador. 

Inquietação. As autondades da área 
econômica e até mesmo o Sej^iço Nacio- 
nal de Lnformaçóes estío preocupados 
com a tendência de evasío de divisas, se- 
gundo revelou importante empresário na- 
cional que conversou sobre o assunto re- 
cememente com funcionários do SNI. O 
Banco Central, que acompanha o merca- 
do de dólar e ouro, cogita de tributar as 
operações com ouro quando caracteriza- 
das como aplicaçáo em ativo financeiro, 
como adiantou, semana passada, ao Rela- 
tório Reservado um diretor do BC. 0 ou- 
ro se presta também a operações de finan- 
ciamento (compra à vista e venda a prazo 
no mercado futuro), objeto de pequenas 
taxações. Mas o governo estuda uma regu- 
lamentaçío mais específica para esse setor, 
a fim de acabar com as fraudes e desvios 
de dólares. 

Contudo, a preocupaçío maior é com a 
participação até de bancos nas operações 
de iwcionallzaçdo de projetos estrangeiros 
paia remessa de dólares entetourados. As 
operações de intermediação sáo realizadas 
especialmente pelo Citibink e o Banco 
La/-Chase, que têm muitas multinacionais 
como clientes. A venda de uma fazenda 
cm Araguari (MG) foi feita recentemente 
nesle esquema. Alguns bancos estrangei- 
ros, em cartas a clientes, chegam a ofe- 
recer empresas multinacionais em boa si- 
tuaçío ou com prejuízo para permitir .re- 
messas e abatimentos no IR. Tais empre- 
sas sío chamadas de Shell (empresas-con- 
cha, ou fechadas), no jargío dos especia- 
listas. 

O Banco Cidade de S. Paulo ^ cuja pre- 
tensío de abrir uma agência em Nova Ior- 
que foi barrada pelo Conselho Monetário 
Nacional diante das indicações de que o 
negócio envolvia remessa de dólares para 
o exterior (ver RR 999) - está articulan- 
do uma grande nacionailzaçío para permi- 
tir realizar a remessa barrada pelo Banco 
Central e o CMN. 

0 banco - controlado por Edmond 
Safdié, que teve a parte da Dow Química 
comprada pela Banque Nationaie de Paris 
e ostenta entre seus quadros os ex-minis- 

• tros Golbery do Couto e Silva (ex-presi- 
dente, da Dow Química) e Délio Jardim 
de Mattos — negocia a compra da Sudam- 
tex, fábrica de tecidos 100% controlada 
pela norte-american? United Merchants, 
famosa pela criaçío do tecido Pervinc 70 
("o que nío amassa, nem perde o vinco").* 

O «squema. A Sudamlex está supércá- 
pitalizada devido à venda de terrenos na 
Gávea (RJ), há cinco anos/concentrando 
desde entío suas atividades na. fábrica de 
Teresópolis, também no Estado do Rio. A 
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empresa tem capitai registrado no BC de 
USS 30 milhOes, mas admite vendê-la por 
menoi. Oficialmente, para garantir a repa- 
triaçío do capita], o preço de venda seria 
de USS 30 milhões. Mas, de fato, a com- 
pra sairia por apenas USS 20 milhOes. 

As negociações articuladas por Safdié 
para permitir uma remessa legal de USS 
10 milhões envolvem a participaçío dos 
funcionários da Sudamtex na nacionaliza- 
çío e a formaçío de um pool dos princi- 
pais compradores de tecidos da empresa, 
à frente o comerciante paulista Amouche, 
libanês ligado a Safdié. Juntos, os funcio- 

nírlos e Amouche responderiam por USS 
6 milhões. Nffo está afastada a hipótese, de 
o Grupo Monteiro Aranha .assumir uma 
participaçío na Sudamtex, reduzindo.o' 
desembolso do Banco Cidade, segundo ip-- 
formações de empresário próximo is ne- 
gociações, . .•. i 

Além do controle ds^Sudamtex', uma 
das grandes produtoras de jeans do pais, 
Edmond Safdií teria condições dè reme- 
ter para o exterior bem .mais do'.que os 
USS 3 milhões pleiteados'pan- a.instala- 
çío de sua agência em Nova Iorque. 

CADERNOS DO 32 MUNDO MAIO/85 

Sobre o Plano Baker 
Na reuniJo realizada em março passado pe- 

lo Grupo dos 24 - no qual se concen- 
trum o» principais devedores do Terceiro 

Mundo - soba iniciativa do presidente argentino 
Raul Alfonsín, foram examinadas us conseqüên- 
cias do chamado Plano Baker em rclaçlo ao endi- 
vidamento externo dos países da América Latina, 
Ásia e África. 

Como é de amplo conhecimento, o Plano Ba- 
kc foi uma tentativa de resposta do.s Estados 
Unido.' diante de um crescente movimento nos 
puíses do Terceiro Mundo contra as condições 
que os bancos credores internacionais tentam 
impor, apoiados pelo Fundo Monetário Interna- 
cional. 

O Plano Baker surgiu em Seul, na reuniJo do 
Fundo Monetário Internaciona), como uma ini- 
ciativa política. Esta é, talvez, sua principal vir- 
tude. Na reuniJo realizada peio Grupo dos 24 
países que atuam como uma espécie de comitê 
de coordenação das nações ósvedoras do Terceiro 
Mundo se examinou a proposta Baker. Na Decla- 
raçJo Final, firmada a 7 de março, em Buenos 
Aires, sede do encontro, assinala-se o seguinte 
sobre esta questJo: 

". . segundo os participantes, a iniciativu Ba- 
ker oferece elementos positivos", porém "deverá 
ser adaptada ás necessidades dos países incluindo 
os recursos necessários para eliminar a queda dos 
preços do petróleo e outras matérias-primas, as- 
sim como aqueles recursos reais necessários para 
o crescimento". 

Entre os elementos positivos indicados pelo 
Grupo dos 24, se reconhecç que "nJo há sduçJo 
duradoura para o problema da dívida a menos 
que o crescimento seja restabelecido" e também 
se indica "o atuai nível de interdependência na 
economia mundial". 

A-iniciativa Baker, prossegue a Dedaraçáo dos 
24, também "implica que a participaçJp governa- 
mental facilitará o início do diálogo e reconhece 
a importância das instituições multiiaterais finan- 
ceiras, assim como dos bancos comerciais, em 
busca de uma soluçJo a longo prazo para o pro- 
blema da dívida externa, que leve cm considera- 
ção as exigências de crescimento dos países deve- 
dores". 

Citamos a Declaração dos 24 sobre o Plano 
Baker por ser o último julgamento dos países 
membros sobre ele, depois de mais de seis meses 

de seu anúncio em Seul. 
Os fulos mostram diversas evidêndus. A pri- 

meira, como K obiervou no seu momento Inicial, 
era que o Plano Baker era tardio e insuficiente. 
As quantias propostas, que somam üm totaldc 
29 bilhões de dólares, mostram claramente-iísua 
insuficiência. O pagamento do serviço da dívida, 
mais os requisitos para inidar a recup«raç5o de 
economias mergulhadas numa profunda crise, 
como ê o caso da maioria esmagadora dos países 
do Terceiro Mundo, espedalmcnte da América 
Latina, requerem uma soma muito maior do que 
a citada. 

A América Latina se converteu numa área ex- 
portadora de capitais. As cifras slo fabulosas e 
calculadas para mais de 100 bilhões de dólares. 
Ao contrário, os Estados Unidos se transforma- 
ram em um país importador de capitais com os 
quais procura aliviar seu alto déficit fiscal e seu 
vultoso desequilíbrio no balanço de pagamentos. 

O segundo fato que praticamente inviabiliza 
o Plano Baker é a atitude do governo nortç-ame- 
ricano que se nega a conceder novos recursos ao 
Banco Mundial e a conduta dos bancos comer- 
dais, que literalmente o rejeitaram. 

O terceiro fato foi criado pela queda progressi- 
va dos preços das matérias-primas e produtos de 
exportação procedentes da Amênca Latina e de 
outros países terceiro-mundistas, o que é agrava- 
do com as medidas protedonístas dós grandes 
centros do mundo capitalista, a começar pelo» 
Estados Unidos. É claro que a deterioração nos 
termos de intercâmbio (sobem os preços dos pro- 
dutos industrializados importados pela América 
Latina e baixam os preços dos seus produtos de 
exportaçío, o que gera uma verdadeira ruína fi- 
nanceira nos balanços de pagamento) constitui 
uma considerável drenagem de divisas para os de- 
vedores. Em tais circunstãndas, é improvável que 
possam pagar os serviços da dívida nas condições 
exigidas pelos bancos credores internacionais. 

O Plano Baker resulta, entJo, insutlcienle par.a 
contrabalançar esse panorama negativo .para os 
países do Terceiro Mundo. E aí reside sua grande 
debilidade. 

A América Latina vive sua mais prolongada e 

-► 
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profunda crí&e nos últimos 50 anos. A divida t 
um aspecto muito importante, mas nJo é o úni- 
co. NJo se trata de um problema de conjuntura, 
como alguns pretendem apresentá-la, colocando 
a questJo da dívida como o determinante. É uma 
crise estrutural do modelo de crescimento econô- 
mico-social seguido até o presente e que poderia 
remontar-se na America Latina ao início da dé- 
cada de 50. Este é o fundo da questão e o que de- 
ve ser resolvido. 

Porém, é difícil que cada país latino-america- 
no supere sua crise por si só, enfrentando a ofen- 
siva dos bancos intemadonuis, doe países indus- 
trializados e ds pretensões dos Estados Unidos de 
forma isolada. • 

A integração latino-americana é uma urgência 
e uma necessidade. £ um caminho para enfrentar 
os agudos problemas du nossa época e, no caso 
específico do Piano Baker, paia sua reviiío e 
adiptaçío :h novas realidades de nossoc dias.      * 

Pompeyo Mirquez* 

* O autor é preiidente do MAS (Movimento part o 
SoeUtiamo), um dos puüdoi políticoa da taquerda veno- 
luelaiu, t vice-pte-«denle do Senado. 
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índice anual deve fechar em 28% 
A Inflação argentina este ano fecha 

em 28%, disse, em entrevista à 
Folha, o economista José Luiz Ma- 
chinea. Nos quatro primeiros meses 
o Índice combinado (preços no varejo 
e no atacado) JA subiu 10%, sendo que 
só èm,'abril atingiu <,7% (veja o 
gráfico). Mas ele acredita na rever- 
são dessa tendência a •partir deste 
mês. Sem'adiantar dados, afirmou 
que apesar do aumento do preço da 
carne, a taxa será inferior i do mês 
passado. Para a previsão se confir- 
mar, o'írieUce^lnensâl a partir'de 
maio n*o'poderá ^eà-Wuito' superior a 
a%.'Atiuamitotof'o-ádlce anual * dé 
lM%,>ultbY«b»iio da .WÍEfál'^ 
<^t^'dUgitò6f«gl4ti»<wWjtwÍiò do' 
anopàssodo'.-    ';lk<1' —'   ,'. 

Embora sem relacionar diretamen- 
te os fatos,l Machihea 1 disse que o 
déficit 'do.«elor público JáidiimnuiUj 
depois   da   implantação   cio .Plano. 

-INFLAÇÃO NA ARGENTINA 
(Mte a mte; «m pbrccoUgam) 

'^S 
wmmnfm  

AuftralVde ^«rjar» 4% dol^Pròduto 
Interno Bruto^ porcenUgem atingida 
no segundo semestre de 1989 e 
mantida ató o momento. ' 

política nacional 

Ribeiro está a cada dia 
menos ministro de Sarney 

Sheila Dunaevits 

BrudU,— Está crescendo o cerco em tomo 
do ministro Nelson Ribeiro. Um dó seus auxilia- 
res direto*, Csrlot, Lorçn», quç-dirigia o Setor, 
de Cadastro eTribútáçld do INCÍRA — tendo 
paitidptdo, inclusive,,4* elaboração do Bit»tu-, 
to da•■ftrra••i-■ forèxõheriado pèlô prê»ldent<« 
José Samey sem teu conhecimento. Os planos 
regionais de reforma aeriría tiveram seu conteú- 
do modificado, i última hora, nas mesas.do 
Gabinete Civil e d^ConiiUioria ptral da Repú- 
blica. QJçO^JJ, phÍÉjdènÍ"e &:.TNCRA, Pedro 
Dantas,.DÕtfieâdo di^çtimente \kksuncy, tam- 
bém niQ^-Xaziá parti,íBo* planos 'de Nelson 
RibeiroV^rês doses-akàlares numa' única: se- 
mana. }■. i\:Í-;- 

— Ettio apcrtarid6;.o nó em volta de seu 
pescoço .*■'- admite Márií|'iRibeiro, referindo-se 
ao pai visivelmente constrangido com a condição 
de estar ministro e nio controlar as cartadas. 

Mas'Nelson Ribeiro, mais do que nunca, 
mantém o palco arrumado e repele, seguidas 
vezes, nílo haver quaisquer embaraços em sua 
relação com Sarneye Maciel. "Mesmo se existis- 
sem divergéacias, seria tudo muito natural .den^ 
tro de um regime democrático", garante o: 
ministro. 

Conílssáo 
Ura.dosaMtworw po ministro, que o viu K$,: 

poucas sélÁanas conversando a portas fechadas; 
com dom.üélder Câmara, teve a impressão de-, 
que Nelson Ribeiroiié'confessava. "É muita 
pressão èm cima de umió Hórtiíím e.ele paíycii' 
estar desabafando", diz ò ss^ssor que náò C|uér 
se identificar, como jí virou costume no Minis- 
tério da Reforma e Desenvolvimento Agrário. 

A impressão do asscssqr desfaz um poucp da 
aura.dô tranqüilidade que oYriioistro tenta ainda 
passar, mas condiz com a imagem que o ajuda a 
sustentar-se dentro dp gov^Tio.VAírial, foi por 
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contar cora a simpatia ostensiva da igreja que ele 
foi mantido no mmVíno mesmo, cora a manifes- 
ta vontade do presidente de afastá-lo do go- 
verno. . 1 ;,  . 

Hoje, nas dependéncias.do Planalto, Nelson 
Ribeiro é corçsiçierado o hoijSertj ideal para estar 
k frente da pasta dá RcfonnVAgfária, por causa 
do seu excelente trânsito junto a trabalhadores, 
autoridades eclesiásticas, políticos e defensores 
da reforma. Por isso, até auxiliarei do ministro 
Marco iMaciel tentam vender a ida de Pedro 
Dantas .para o INCRA cipmo jtun reforço na 
equipe.de Nelson Ribeiro—.'quereria ganho Um 
executivo dinâmico,' com' fdhnáção militar e 
capaz de tocar o barco até:o'fim-. 

-Sob-medida 
Pedro Dantas é nada ou pouco conhecido 

pelas entidadesque atuam ho setor agrário. Seu 
maior atributo,'! de acordo'com empresários 
rurais, é ter sido escolhido a dedo poV Samey, 
ter amigos em comum com o presidente e ter 
trabalhado ni administração Elmo Serejo-(ex- 
governador do Distrito Federal, maranhense de 
origem e hoje presidente, .da LLoyd), quando 
conviveu com o agora ministro José Reinaldo 
(Transporte) e com Roseana Samey, então 
secretária do governo local.- 

Também o ministro Nelson Ribeiro afirma- 
confiar na escolha de Sarney, mas sem perder 
oportunidades, inclusive na solenidade de posse 
de Daqtas;.de lembrar tjué'a causa da reforma 
agrária deve estar acima dos homens e dos 
cargos.. Ribeiro assistiu, com total desconsolo a 
uraa cerimôíiia da qual estiveram ausentes tra- 
balhadores.j represcntàhièí da Igreja, intelec- 
tuais é sonhadores. 

Enquanto1 isso, o tíovo titular do INCRA 
declarava em sua primèfra.entrevista à imprensa, 
náo acreditar que os latifundiários estejam tra- 

mando: cólftra ya reforma; agrária. Dito isto, 
anunciou sua opçáo pelo diálogo com os grandes 
proprietários de terra, considerando os esforços' 
de conversação até então mantidos, por Ribeiro 
como insuficientes. 

Ainda assim, como se todas-as-evidéocias 
náo bastassem, a nomeação de Pedro Dantas foi 
considerada por altos funcionários do Ministério 
da Reforma o do. Desenvolvimento Agrário 
como.um esforço e recompensa ao trabalho de 
Nelso» Ribeiro. "Só assim os funcionários do 

JNCRA»-verdadeiras cascavéis da direita, vão 
parar de trabalhar contra a idéia da reforma 

»agriria",sexplicou um outro assessor do minis- 
'"^i-ljjíüaliriente avesso -a fque- seirnome figure, 
no momento, em entrevistas. Ele afirma que 
Pedro Dantas é suficientemente autoritário ("eu 
diria cavalar") para enquadrar os funcionários 
do INCRA e comemora: "Duvido, que eles 
ainda «ot peitem e gozem a nossa cara em pleno 
corredor". 

Pressões 
Há pouco mais de um mès, e por muito 

menos do que vem ocorrendo nos últimos dias, o 
ministro Nelson Ribeiro declarou que as pres- 
sões contra a execução da reforma, agrária sáo 
onipresentes e, por vezes; onipotentes. Ele náo 
quis especificar a quem se referia, mas um de 
seus colaboradores mais afinados, que dirtye um 
importÁntà-setor do INCRA, garante que os 
primeírój';plano« regionais de reforma agrária 
íorarrTmdaificados nas dependências do Gabine- 
te Civil da República e de sua Consultoria 
«Oeral; 
;v-:- "Náo publique meu nome porque náo quero 
jdançar como <^ Lorena", pede o diretor do 
'INCRA,.argumentando, ainda, que náo,vale a 
ípena ser exonerado."sem que geremos algum 
'lato político díi, peso capaz de mexer com a 
."situação". Elc;J.acha que náo só o ministro 
NèlsojlRibe^p.^crdeu espaço, nías o projeto da 
reforma como üin todo, "e isso é bem demons- 
trado pelo discurso de Samey, que cm vez de 
falar em reforma-agrária, fala agora só em 
colonização"!." 

Encontrando' sempre maneiras de justificar 
as  decisões  do  Planalto,  o .ministro  Nelson 
Ribeiro prefere dizer qué Samey achou por bem 
diluirá execução darefórma agrária aolongo de ^^ 
todo o Estado ("fazi-la só em áreas prioritárias, C^> 
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geram polènucai e tenjócs") e que para isso 
contou com i adesáovde yários lécnicos do 
próprio INCRA. 

."Eu nâo fui coníultàdo, nem dei meu avaj", 
reage o diretor administrativo e financeiro do 
órgáo, Jafete Abrahio, Considerando q.jc embo- 
ra 0 ministro Unhí muiiai atividade^, paralelas 
para desenvolver dentro do projeto da reforma 
agrária, náo pode, t nem deve, perder a condu- 
çio do leme. 

. Para dar uma idéia das atribuições de Nel- 
son Ribeiro, Jafete lembra que o ministro pas- 
sou os últimos oito meses acumulando as fun- 
ções no Ministério e na presidincia do INCRA. 
"Além disso" — friia Jafete — "nós esiagios 
mal de verba e as coordenadoríasl a quem temos 
repassado dinheiro, ainda pior. A primeira parte 
dos recursos destinados á reforma agrária, da 
ordem de CzS 1,2 büh&o, nAo chegou até agora; 
o Ministério da Fazenda está adiando a correçio 
trimestral dos Títulos da Dívida Agrária — sem 
o que náo podemos saldar nossos compromissos 
e assumir outros e, fora isso, só agora o governo 
nos permitiu a contrataçáo de máo-de-obra para 
assessoramento superior". 

Nenhuma dessas dificuldades, porém, pare- 
ce ser suficiente para levar o ministro Nelson 
Ribeiro a repetir sua iniciativa de meses atrás, 
ouando o presidente Samey estava reíormulan- 
oo o ministério e ele procurou seu colega da 
Administração, Aluísio Alves, para colocar o 
cargo \ disposição, alegando razoes de ordem 
familiar c pessoal. 

Lembra-se Aluísio Alves de que Nelson 
Ribeiro se arrependeu no dia seguinte, tâo logo 
soube da disposiçáo de Samey de manté-lo na 
equipe. E o ministro da Reforma Agrária parece 
tio empenhado em ir até o fim que"nem ligou 
para o talo doque a nomeaçáo de Pedro Dantas 
saiu assinada, no Diário Oficial, poc Sarncy e íris 
Rezende. ParaNelson Ribeiro, foi apenas um 
engano que o Diário Oficial corrigiu no dia 
seguinte. 

■■> ■ 

D A N T E O      NOVO      MINISTRO 

O Ministério da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário .(Mirad) 
tem novo ' titular: o prefeito de 
Cuiabá (MT), Daate ae Qliveira, 
34, doPMDB, e ex-lntécrante do 
MH-8. Conbeddo em' todo o pais 
por seu projeto do "Diretas^Ji" 
(derrotado em abril de 1064),.Dante 
aceitou q convite do ■ presidente 
José Samey para ocupar o cargo. 
Nelson Ribeiro, que estava na 
pasta desde o início do .governo 
Samey, e ò presidente-do Incra 
(Instituto de Colonização e Refor- 
ma Agrária), Pedro Dantas, pedi- 
ram demissão. Em entrevista após 
um encontro cora Sarnèy, Ribeiro, 
54, náo quis comentar as pressões 
contra e a favor da reforma 
agrária. Limitou-se a dizer que um ■ 
conjunto de circunstâncias vinha 
impedindo seu trabalho à frente do 
ministério. "Saio ■ para abrir um 
espaço  político  que  permita   ao 
Sesidente Samey imprimir à re- 

-ma agrária o tom que achar 
melhor." Segundo o secretário e 
genro do presidente, Jorge Murad, 
Samey pretende apressar a refor- 
ma, com o assentamento de mil 
famílias ainda este ano. Pimenta 
da Veiga, líder do PMDB na 
Câmara, disse que o presidente 
quer uma  equipe  homogênea  no 
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Incra e no Mirad. Por isso, acres- 
centou, o nome para o Incra" será 
escolhido em comum acordo com o 
novo ministro. Eram públicas as 
divergências entre Nelson Ribeiro 
e Pedro Dantas. 

0 presidente da Câmara, Ulysses 
Guünarães, comunicou^se por tele- 
fone com Dante de Oliveira e disse 
a de, conforme seu próprio relato, 
que o novo ministro "ou contenta a 

. gregos ou contenta a troianos; não 
pode ficar no melo". O presidente 
da Conferência Nacional dos Bis- 
pos do Brasil (CNBB), d...Ivo 
Lorscheiter, disse esperar que a 
reforma agrária não seja prejudi- 
cada com as mudanças. Ele voltou 

rw a criticar a demora na implantação 
;'ddS planos, pois isso, no seu 

entender, pode agravar os conflitos- 

rurais. Ronaldo Caiado,' eotífdena- 
dor nacional da União DeínOtráÜca 
Ruralista (UDR), declarou.à Folha 
que as recentes mudanças nos 
planos regionais foram resultado 
das pressões da entidade. D.- Ivo 
Lorscbelter, convidado, não com- 
pareceu anteontem ao Itamoraty 
para receber das mãos do presi- 
dente Samey a medalha da Ordem 
do Rio Branco. 
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^Ministério desestruturado'r 

BRASÍLIA — inictr* da carta d» dnaUtlo 
do ministro Nábon Ribeiro: 
"Excelenilisimo tr. presidente da República, 
Dr. José Sarncy 
Senhor presidente: 

"Os diurno» acontecimentos que envolve- 
ram • reforma sarari», sua repercussão, suas 
coooucAc* íiics» e poüücas, toearam-mç o 
coraçio profi^ndameste impondo-me, como 
ser aodal e homem público, ura esforço de re- 
flexão mais profunda acerca dos rumo» da re- 
forma agrtria brasileira. Paço pois, permissio 
para compartilhar cora v.exa., as Inquieta- 
ções e anseios que ine têm acompanhado sesse 
esforço de servir mau Pais e me afliacra parti- 
cularmente neste momento, cm que é necessá- 
rio nâo ter dúvidas ou perplexidades. 

"Sr. presidente, quando no eoraçto de um 
povo, um aovernanté consegue despertar a es- 
perança e acordar nele o desejo adormecido de 
ser reconhecido, a ser livre, è porque este go- 
vernante tem algo de especial. A clara com- 
preensão de v. exa. sobre a Inquestionável ne- 
cessidade e oportunidade da reforma agrária 
era nosso Pais t um bom exemplo do que aca- 
bo de me referir. 

"A grande massa dos despossuldos, espe- 
cialmente do meio rural brasileiro viu,'no 
aico-lrts da Nova/RepúbUea/um sinal e no seu 
Governo uma luz que Irradiava oiscu clamor 
de povo secularmente marginalizado. .Assim 
esse povo teve suas forças renovadas, revigo- 
rou suas esperanças e rompeu seu imobilismo 
na busca de transformações, entre as quais se 
destacava a reforma agràri*. 

"Essa efervesetocia t tanto mais com- 
preensível quando se tem em mente que ela, 
mais do que uma açio. t uma reaçio natural 
de um povo desperançado que encontra em v. 
exa. a disposiçio e o desejo de guiá-lo no ru- 

mo sereno da terra prometida. Nesse sentido, 
ai discussões havidas na atmosfera de liberda- 
de da Nova República, tornaram' a reforma 
agrária o cristal-slntese dessas esperanças • In- 
quietaçOes. Passou assim a reforma agrtria a 
ser um sinal de um conjunto harmonioso de 
aspirações dos marginalizados de melo rural: 
o desejo de democracia, o sonho da cidadania, 
a vontade de ser livre, o fim da fome, da misé- 
ria, da vassalagem. Enfim, 0 direito primário 
de deixar de ser subumano para ser plenamen- 
te humsno. 

"Se hoje, pois, o povo se movimenta, pede, 
t porque crê que o seu presidente tem forças e 
condições de realizar a sua mais antiga aspira- 
ção: a reforma asrária. Eu disso dou meu tes- 
temunho pessoal, pelas dsxenat de vezes em 
que lenho contactado com esse povo, ouvindo 
pacientemente seus anseios - eles confiam no 
seu presidente,. 

"Senhor presidente, o seu Ooverno desper-,, 
ia esperanças porque já deu exemplo da sua 
<Qorme capacidade de tomar medidas corajo- 
us. Ai znuclanças Institucionais e aconOraicas 
«tio ai c vieram para..ficar. O seu Ooverno è 
uma luz, porque e 6 Ooverno cora maior 
.polo popular da história da República. Basta 

ver esse apoio e usá-lo, que ninguém poderá 
Impedir v. exa. de realizar a sua opção prefe- 
rencial pelos pobres, e aprofundar assim uma 
verdadeira comunhio dialética entre gover- 
nantes e governados. ■      . ;#   '  '; :■.i-     i 

'"Náo fogem á minha memória as adversi- 
dades por que v. exa. tem passado. Recordo- 

, memuito bem que v. exa. disseque sabia o al- 
to preço quo pagaria por implantar a reforma 
agrária. ■•   i"«"    ' '      ■■■"■. I ' - 

"SOU TESTCMUNHA DISTO   ,   ' 
"Do mesmo modo, lenho certeza de que V. 

Exa. tem compreensão das enormes dificulda- 
des, que tenho enfrentado para auxiliá-lo na 
cónduçSo da reforma agrária, com serenidade 
e firmeza, aceitando o desafio de atuar, du- 
rante mais de um ano, com ura ministério sen 
quadro d» ompraget. eam uma Mtruiura d» 
cargos da dlreçto a assessor^inento superior e 
Intermediário, sem poder contar com a direto- 
ria do Incra completa. '   ' 

"Todavia, sr. presidente, iodas estas difi- 
culdades tèra sldo,p«qu«aas diante daJmeom- ( 
preenslo que freqüentemente tem permeado 
as avaliaçOc* dó. nosso esforçp de fazer do Mi- 
rad um organismo democrático e traaiparen- 
te, a serviço de todos aquelei que hone$tameo- 
te desejara contribuir com V. Exa. na hercúlea 
mlssio de construir, neste Pais, uma socieda- 
de moderna e justa. 

"Diante de todos casai circunstância», 
sinto-me no dever morai de reafirmar perante 
V. Exa. a minha absoluta disponibilidade e 
desapego em raiaclo ao cérgo de ministro, 
que, por definlçüo ética e legal lhe pertence. 
Quero assim, senhor preeidenic, pedir-lhe que 
seja exonerado do cargo de ministro de Estada 
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, 
abrindo dessa forma um espaço político e fun- 
cional que' lhe permitirá conduzir a reforma 
agrária em consonância com o que a sua luci- 
dez e o seu olevado descortino lhe aconselha- 
rem. 

"Deixo o Ministério sem resscntlmenloi, le- 
vando comigo a honra de ter sido seu ministro 
de Estado, de ter convivido funcionalmente 
com V. Exa., na aurora da Nova República, 
ter formulado os Instrumentos básicos, por V. 
Exa. aprovados, para a Implantação da refor- 
ma agrária no Pais e ter dado minha humilda 
contribuição para o desenvolvimento de uma 
consciência nacional em favor de uma refor- 
ma agrária em beneficio dos trabalhadores ru- 
rais brasileiros. 

Receba, pois, a manifestação do meu apre- 
..ço e da minha admiração." a) Nelson de Fi- 
gueiredo Ribeiro - Ministro de Estado da Re- 
forma e do Desenvolvimento Agrário 
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Saída poderá 
agravar vioiência 
BRASÍLIA - "A demissão do ministro 

da Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
Nilson Ribeiro, poderá agravar ainda 
mais a violência no campo", denunciou 
o presidente da CNBB (Conferência Na- 
cional dos Bispos do Brasil), dom Ivo 
Lorschriter, "Nele, o pessoal ainda tfi 
nha certa confiança", Justificou dom 
Ivo, numa entrevista coletiva em que dis- 
tribuiu ume. nota advertindo: "Sc n&o 
forem dados passos concretos e imedia- 
tos na efetivação da reiorma agrária, 
nlo só ficará ainda mais frustrada B es- 
perança dos sem-terra, mas o próprio 
Governo poderá cair «m descrédito." 

Ladeado pelos outros dois bispos que 
formam a presidência dá CNBB, dom 
Benedito Ulhôa Vieira, seu vice- 
presidente, e dom LucUno Mendes de 
Almeida, seu secretário-fleral, dom Ivo 
disse que desconhece Dante de Oliveira, 
«acolhido pelo presidenta José Sarney 
para substituir Nelson' Ribeiro: "Sctá 
aquele das diretas-já? Ê só o que sei dele. 
Nio sei ao menos se é baixo, alto, masro 
ou sordo." Contudo, dom Ivo disseque 
nio cabe i I»reia apontar ou julgar no- 
mes. "NSo nos compete'a escolha dos 
ministros." •    ''  .. 

— A reforma agrária está parada, • a 
saída de Nilson Ribeiro irá atrasaria ain- 
da mais. Uma pena -, disso dom Ivo. A 
Igreja, no entanto, r.£o se''decepcionou 
com o Governo, de acordo corri ele: "Es- 
taríamos decepckm&dos te tivéssemos 
exaltado a Nova RepCibllcE, mas nunca 
tivemos nem mesmo compromissos com 
o Ooverno." Dom Ivo disse que náo 
existe nem a possibilidade de urn rompi- 
mento enti-e a Igreja « o Governo, uma 
vez que só haveria roaspimeato sa hou- 
vesse uma ur.lâo. "Mas críticos, uiremos 
sempre", avisou. 

AVAUAÇÂO 

Segundo o bispo responsável pelo se- 
tor pastoral daCNBB, dom Afonso Orc- 
gori, os 11 bispos rcunklo!, estes dias uns 
Brasília para delinear a Campanha da 
Fraternidade do próximo ano podem 
reunir-se extraordinariamente hoje para 
avaliar "em que pé está a reforma agrá- 
ria". Dora Gregori disse que os bispos 
lamentam, mais que a demissão de Nel- 
son Ribeiro, "o esvaziamento do Minis- 
tério da Reforma e Desenvolvimento 
Agrário". Dom Ivo náó confirmou a 
reuniáo, mas marcou uma novs entrevis- 
ta coletiva para hoje i tarde. 

Na nota que distribuiu i imprtnsa, 
dom Ivo disse que nío sâo d>: competên- 
cia da Igreja os nomes escolhidos peto 
presidente para preencher os cargoc de 
ministro e presidente do Incm. 

UNHOR/tti -  li/4/llli 
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Os copidesques da 
Nova República das Letras 

Tem gente no Planalto reescrevendo o texto alheio 

Sob o governo de um imortal, é natural que os polúi- 
cos manirestem repentinos pendores literários. 

Não é este o- caso, por exemplo, do ministro Bros- 
sard, cuja intimidade com metonimias eanacolutosnào 
c súbita, nem surpreendente. A Nnção conhece, de, 
longa data, sua dialética castiça, capa?, de descrever evo- 
luções gongoricas às quais só mesmo a oratória de um 
padre Vieira poderia se comparar. 

Nas últimas sCrúanas, porém^ despontaram dois no- 
vos c obstinados candidatos ao fardão. Não por acaso 
vizinhos de Samey no Palácio do Planalto e figurantes 
Íntimos do idon ilustrado do presidente, o ministro 
Marco Maciel e o consultor-gcral da República, Saulo 
Ramos, pegaram obstinadamente da pena para escre- 
ver as bem-traçadas linhas-de uma até então insuspei- 
tada vocação. 

Já traziam consigo, ambos, é bom que se ressalve, os 
msti-umentos indispensáveis à boa escrita. O dr. Saulo 
Ramos, advogado de nomeada, é o rei dos pareceres, 
pecas jurídicas nas quais osassuntos não são ingratosi lite- 
ratura mas nem assim conseguem empanar o brilho de 
quem, como o dr. Saulo, dispõe de estilo próprio. 

O conjunto da obra impressa do minisiro Maciel, 
por !.ua vez, já c portentoso." Ele compona discursos 
dispersos anarquicanienic numa prolusão cie brochu- 
ras, além üe dois livros de circulação nacional - outras 
seletas de pecas oratórias. Algumas delas wenani sobit; 
vultos ilustres de Pernambuco, a quem a posteridade 
idtndit não lei justiça, outras saúdam iiuiuguracões de 
viadutos e lontcs luminosas - todas, de qualquer 
lurma, eivadas da clareza e da luminosidade que íazem 
o apanágio do belctrismo. 

Enquanto discretamente tratavam, nas letras clássi- 
cas, de seu jardini, Saulo Ramos e Marco Maciel esti- 
veram aquém do reconhecimento público a que faziam 
jus. Agora que começam a botar sua caneta no verná- 
culo dos outros, não apenas-continuam ingraiameme 
privados dessa admiração como passaram a estar sujei- 
tos a um tipo de execração que não fica bem a dois 
ilusões expoentes de uma República das Lenas. 

O jornalismo - que não se laz com literatos, ainda 
que alguns jornalistas pensem sè-lo - dispõe de um es- 
tranho espécime em sua zoologia profissional. Trata-se 
do copidesque. Costuma sei- uma criatura profunda- 
mente inleliz, quando não enlczada, que iunciona, nas 
redações, exibindo íIOáUí de revisor de luxo, dono de 
podeies para cnliar a mais rombuda de iodas as cane- 
tas em qualquer texto que lhes é submetido- 

Nelson Rodrigues, que era um icroz detrator de to- 
dos os copidesques (na época, ainda se escrevia copy 
desk), considerava-os os apóstolos do óbvio c imaginava 
uma cena patética com um desses senhores 
conlroncando-se com um romance do Dostoiévski. 
"Recscreveria tudo", indignava-se o dramaturgo. 

Enquanto lidam com seus escritos próprios, o dr. 
Maciel e o dr. Ramos se comportam como fortes aspi- 
rantes ao Parnaso. Enquanto saem a policiar a hiper- 
boie alheia, correm o risco de padecer da maldição ro- 
drigucana. 

A caneta do ministro Maciel demonstra desvelo es- 
pecial quando se trata de polir a maçaroca  para ele 
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pouco lloreada dos tccnocraus. Na condido de 
ministro-chefc da Casa Civil, passam Fatalmente por 
»ua mesa os decretos que os ministérios redigem c o 
prcsiderttc Samcy assina. Nessa escala burocrática, a ca- 
neta de Marco Maciel opera a profilaxia estilística. 

Sabc-sc, por exemplo, que a caneta funcionou, dias 
atrás, a propósito da regulamentação das anuidades es- 
colares - um dos desdobramentos cspccíCicos do pa- 
cote. Desconhece-se o currículo literário dos srs. Edson 
Nunes, assessor da Seplan,,c de Aluisio Sotero, assessor 
do MEC, que redigiram, a quatro màos, o decreto de 
regulamentado. Sabe-se apenas que o ministro Maciel 
decidiu, por conta própria, polir o texto. Onde se <lr/.ia 
que as mensalidades es«olares a serem cobradas devem 
ser calculadas "pela media do preço efetivamente prati- 
cado", nos últimos seis meses. Maciel achou por bem 
corrigir para a "mcdia'do preço autorizado . modilica- 
çâo que, se pouco beneficio trouxe à linguagem, muito 
beneficio traria, com certeza, aos donos dos colégios. A 
Scplan. porém, encasquetou no seu estilo selvagem e 
impediu que o decreto fosse á luz com a nova redação. 

A caneta do ministro Maciel .passeou também pelo 
decreto de regulamentação do BNH. Enquanto velava 
pelo português, a caneta do ministro favorecia um 
certo tipo de mutuário, às expensa? do congelamento. 
Mas loi üagrada em ação. embora tudo levasse a crer 
que ninguém estivesse vigilante, naqueles feriados da 
Semana Santa, além do próprio Maciel. O Mmisténo 
da Fazenda brecou a modificação, na-boca do lorno - 
isto é, a caminho do Diário Oficial. 

Há outras histórias da caneta do ministro Maciel, 
contadas em Brasília, e é sintomático perceber que H 
dcsconliança que ela exibe, hoje, ao atacar as peças es- 
critas pelos calouros de Sayacf ou pelos aprendizes de 
Punam, tende a futuramente ganhar are» de ciunie. A 
mão que pretende cultivar a literatura é comandada 
por uma cLbcça que só pensa cm polit.ca. Esta cabcç.i 
deve ter boas razões de ruminar uma densa magoa 
contra os meninos do pacote - do qual o ministro 
Maciel loi dos últimos a saber, a quatro dias de sua di- 
vulgação , • . •    i    _• 

A vitória do pacote seria sobretudo a v«ona do mi- 
nistro Funaro. e a caneta ciumenta começa a temer o 
destino quem sabe provável de ter de escrever, um dia. 
depois do nome Funaro. as palavras presidente da Re- 
pública. O atual dono da Gincta. como se sabe, e um 
candidato obstinado a isso e assusta-se com a concor- 
rência. Trata-se, mais uma vez, de uma questão de es- 
lilo  o Brasil delcita-sc com o regionalismo nordestino, 
na hora do lazer, mas. na hora de escolher a serio, cos- 
tuma licar mesmo é com os expoentes do Ccntro-5ul. 
Samey não é uma exceção, é um acidente. 

Quando c para escrever em benelkio propno. a ca- 
neta do ministro Maciel não ara e não boira. Exemplo 
maio. de sua coneção foi o decreto que pretendia are- 
,ai as tarefai da Casa Civil da Presidência, rapidamente 
rascunhado tão logo a indicação de Marco Maciel foi 
conlirmada. O decreto transformava o ministro numa 
espécie de vice-rei do Olimpo, com poderes para no- 
mear uma assessoria econômica, uma assessona social, 
uma assessoria politica. c assim por diante. Maciel seria 
o primeiro ministro da República a dispor de um mm.- 
mmisténo própno. um simulacro do shadeu cabmtt 
mglês O ihadow CobinH do ministro Maciel inovaria 
com a circunstância de não atuar na oposição esim 
dentro do próprio governo. Ai. foi o ministro Amorno 
Carlos Magalhães que achou a redação do decreto 
meio pnmána c protestou. Outros protestaram. E o 
decreto foi congelado. 

O ministro Marco Maciel trabalha dia c noite, do 

V 

que dão fé as lendas de Brasília, a luz permanentemente 
urdia em seu gabinete, suas conspirações na madru- 
gada e até mesmo o perfil franciscano de quem os pra- 
lercs da vida obviamente não captura. Dia e noite, 
Marco Maciel trabalha por seus interesses, e eventual 
mente pelos interesses da Nação, nos momentos em 
que os interesses da Nação coincidem com os seus. 

Na sua obstinação de demonstrar oue esta execu- 
tando simultaneamente os doze trabalhos, Maciel, as 
ve7es overacli. como se fosse ator de um teatro clássico 
laponès. Ou larrabufa. como costuma dizer, num neolo- 
gismo inspirado, um antigo assecla seu dos tempos da.- 
Velha República, a quem ambos serviram com dedici- 
dio Tanabxdv é multiplicar-se extravagantemente num 
gestual de trovões e relâmpagos, som e luz - em geral, 
improdutivos. i   r   ^ 

Trata-se de uma injustiça com o minis^tro-chele da 
Casa Civil. Quando ele espalha boatos sobre o l.m do 
PMDB. bor excmplo/elc está sendo eficiente a sua pró- 
pria cauía - mesmo sabendo-se que o PMDB. a cami- 
nho do fim. talvez dispense mais esse empurraozinho. 

Quando sua caneta trêfega caminha por decretos 
alheios, dá vazão á pressão de lobbiti robustos, que ou- 
o-ora tinham livre trânsito no Planejamento c na ha- 
zenda c hoje. na Nova República das Letras ««)rra<;a- 
dos de lá. correm emdireção da Academia do Planalto, 
onde o  ministro Maciel, sempre dando  mostras de 
extrema efidênáa. os escuta. 

Não se atribua, porém, a Marco Maciel exclusiva- 
mente as virtudes desse neobeletrismo. Ha ainda o dr. 
Saulo Ramos. Ele também dispõe de uma caneta com 
tendências ao copidesque. E a caneta também se inclina 
a trabalhar em íeriados.comp naqueles dias da Semana 
Santa em que os ministros da área econômica descan- 
savam da rebordosa pós-pacote e o consultor-gcral da 
República diligentemente retocava algumas linhas do 
Decreto 2.284 - aquele que regulamentava coisas sobre 
as quais o Decreto 2.283. o do famoso Ipacote. unha 
passado por cima. .     , , , u,. 

A insensibilidade literária de alguns chegou a csialx- 
lecer posteriormente, uma cruel relação entre o lato de 
a caneta do dr. Saulo Ramos ter percorrido, de prele- 
rencia. o trecho que tratava de assuntos referem es a so- 
ciedades e empresas sob liquidação extrajudiciivl, 
beneliciando-as com a modificação, e a eventual cir- 
cunstância de o dr. Saulo. Ou de seu escritório de advo- 
cacia ter seivido ao sr. Ronaldo Levinhson. dono do 
Grupo Delfin. Neste caso. porém, ao contrário do que 
tem acontecido, prevaleceu no texto, contra o áspero 
leitio de redação dos tecnocratas. o escon-eito estilo do 
dr. Saulo Ramos. 

FOLHA 
DE 
SAO 

PAULO 
25/5/86 

J 
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Jânio, ou a 
nota de 
13 cruzados 

Augusto Nunes 

D Na primeira semana de aover- 
noJ ele desinfetou a cadeira do 
prefeito. 
UNa segunda, pendurou um 
par de chuteiras a porta do seu 
gabinete. 
D Na terceira, recomendou aos 
inieçrantes das escolas de sam- 
ba que se matriculassem em es- 
colas de primeiro grau. 
D Na miarta, proibiu quê passa- 
et idosos continuassem via- 

de graça nos ônibus ur- 
* • , 

O.Na quinta, proibiu que os ba- 
res da cidade colocassem mesas 
ná calçadas. 
O'Na sexta, revogou a proi- 
bição. 
Q.Na sétima, deu voz de prisão a 
um feirahte que trabalhava ves- 
tindo uma camiseta. 
d Na oitava, determinou que os 
funcionários da prefeitura só po- 
deriam tomar cafeiárüio duas ve- 
zes ao dia. 
D Na nona, declarou guerra aos 
camelôs. 
D Mi décima, licenciou-se do 
PTB por tempo indeterminado. 
Q Na décima-primeira, enco- 
mendou ao arquiteto Oscar Nie- 
meyer um büionário projeto ur- 
banístico que mais tarde qualifi- 
caria de "jormoso". > 
d Na décima-segunda, informou 
que dona Eloá precisaria subme- 
ter-se a eieames médicos nos Es- 
tados Unidos. 
D Na décima-tercetra, pediu li- 
cença d Câmara para viajar ao 
exterior. 
D Mi décima-cuarta semana. 
Jânio Quadros descansou. 

M cem dias de governo JA- 
nio Quadros, consumara- 
se a criaçftG do caos. e o 
autor da proeza preferiu 
contemplar de longe a ci- 

dade conrulslonada. Nfto havia 
olxa alguma em andamento, fal- 
tavam funcionários, equipamen- 
& e remédios nos hospitais mu- 

nlclpals, as administrações regio- 
nais claudicavam, o transporte 
coletivo caminhava para o colap-- 
so e, sobretudo, gigantescos con- 
gestionamentos sugeriam que', 
ao contrário do que pregava a 
frase famosa, Sáo Paulo estava 
prestes a parar. Náo é fácil forjai- 
•tal confusáo em táo pouco tem- 
po, mas Jânio é rápido no gati- 
lho. Em 1961, bastaram-lhe sete 
meses para fazer o que fez ao 
pais. Sáo Paulo náo é pouca coi- 
sa, mas tampouco Jânio o é. 

As IrríereciritolmBX fé-rtas do 
prefeito seriam até bem-vindas 
se a cadeira desinfetada fosse 
destinada a algum administra- 
dor menos destrambelhado. O vi- 
ce de Jânio, contudo, é Artur 
Alves Pinto, uma nulidade ador- 
nada por um par de costeletas. 
Em sua interinidade, Alves Pinto 
— qüe durante a campanha elei- 
toral foi sucessivamente humi- 
lhado pelo companheiro de cha- 
pa —- teve mat única idéia: reti- 
rar ás chuteiras penduradas à 
porta do gabinete, guardando-as 
"até a volta do craque". Pobre 
Sáo Paulo. 

Fosse a política brasileira me- 
nos inclinada a operetas de péssi- 
mo gosto e um prefeito que náo 
trabalha, parceiro de um vice 
que náo sabe trabalhar, seria CCTT 
tangente alcançado pelas máos 
dos homens de bem. Mas esta- 
mos no Brasil, e Jânio pode sabo- 
rear sem sobressaltos aea giro 
internacional, sempre sob o pa- 
trocínio de algum capacho de 
plantáo. Me sabia que os políti- 
cos, de olho nos votos da seita 
Janista, náo ousariam atacá-ló 

até que se definisse por algum 
candidato â sucessão paulista 
(ou até que resolvesse eandida- 
tar-se). E assim íoL Ninguém o 
acusou de ter mentido ao atri- 
buir sua viagem ao câncer de 
dona Eloá — muito bem de saú- 
de, felizmente, tanto que acom- 
panhou o marido numa movi- 
mentada excursão que incluiu 
freqüentes escalas em restauran- 
tes e, sobretudo, bares, que. nin- 
guém é de ferro. (Jânio provou â 
saciedade, ao longo de sua carrei- 
ra, ser capaz de manipular sem 
escrúpulo algum partidos, políti- 
cos e, eleitores. Agora, mostrou 
que, quando lhe convém, mani- 
pula á saúde da própria mulher.) 
Ninguém lhe cobrou a imediata 
volta ao Brasil, e ao leme de uma 
èidàdé ém «rosáo táo logo se en- 
cerraram os exames médicos nos 
Estados Unidos. Ninguém lhe co- 
brou, enfim, o exercício de fun- 
çóes para as quais é pago, e bem 
pago. 

De; volta ao país, o velho ator 
encontrou á sua espera inúmeros 
figurantes dispostos a participar 
da ópera bufa que vem protago- 
nizando, com esporádicos e co- 
méticos reboques no scrlpt, há 
mais de 30 anos. Jânio sempre 
agiu como se.só tivesse tolos co- 
mo interlocutores, até porque 
seus Interlocutores costumam 
comportar-se como se fossem 
perfeitos palermas.. A palavra de 
Jânio tem o mesmo, valor de uina 
nota de 13 cruzados, mas sempre 
encontra quem nela acredite. As-w 
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Recadastramento 
duvidoso 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
autorizou a realizaçáo do recadastra- 
mento eleitoral de 16 de abril a 30 de 
maio. Todo* o» eleitores do Pai* 
deverão preencher um .formulário para 
que «eus títulos atuais sejam substituí- 
dos por novos tiíulos,* As transferôncias 
de títulos e' o alistamento de novos 
.títulos poderio ser feitos neste período. 
O TSE, através de üm cadastro na- 
cional controlado por computador, pre- 
tende evitar a existência de eleitores 
"fantasmas" ou "cjuplos". 

rim, o prefeito paulistano pode 
continuar a escrever, uma triste 
crônica de mentiras, sünulações 
e malandragens que tem o povo 
no duplo papel de.platéia é vi-, 

Até. que aponte ò candidato 
que Merecerá sua cofiipanhlà nos 
palanques de novembro, Jânio 
n&o sofrerá criticas nem cobran- 
ças — em vez disso, será contem- 
plado por elogios ou, no mínimo, 
por silêncios amedrontados. O 
empresário Antônio Ermlrio de 
Moraes, por exemplo, Já declarou 
que o considera um excelente 
caíididato à' presidência da Re- 
pública. O governador Franco 
Montoro, que durante a campa- 
nha para a elelçáo municipal tror 
cou 'duríssimas acusações com, 
Jânio, avisou que apoio náo se 
recusa,   principalmente   de   al- 
guém bom de voto. como o ex- 
presidente. Orestes Quércia tem 
feito sucessivos acenos na dire- 
çáo do gabinete do prefeito. O 
deputado Paulo Maluí se mostra 
encantado com o "Instinto políti- 
co" de Jânio. E mesmo o depu- 
tado Eduardo Suplicy, fiscal Im- 
placável de todos os governos,, 
vem evitando criticas ao bisonho, 
desenipenho do prefeito. 

Por enquanto, ninguém em 
SáO Paulo é contra Jánlp- Qua- 
dros. Naturalmente, náo faltam 
políticos providos de poderosos 
argumentos para criticá-lo — o 
que tem faltando, na verdade, é o 
de sempre: vergonha na cará. Re- 
zemos para que Sáo Paulo sobre- 
viva. 

AuguM} Nuiw» é <t** d» núaçio da REVISTA V»J« 

O recadastramento pretende ser 
uma arma .contra a fraude eleitoral. 
Funcionará? '.\ -. '' ^W? 

O primeiro passo é localizar as 
fraudes, para còmbatê-las no lugar 
certo. 

TRÊS TIPOS DE FRAUDES . 

Os principais tipos de fraudes ilo: o 
mapismo, o urnismò e o íantasismo. E 
claro que há muitas outras- fraudes 
po««Iveis e as pressões e manipulações 
sobre o eleitorado sáo também enormes. 

O^ MAPISMO - consiste em alterar 
os mapas eleitorais depois do* votos 
contados, ou seja; os número» que esláo 
nos mapas ou mesno nos boletins 
eleitorais náo correspondem aos votos 
que foram depositados e apurados. 

O URNISMÒ - consiste, cm 
emprenhar as urnas. Com yotò» já 
preparados e que náo sld' òs do»' **' 
eleitores ou âs vezes, em \íazer uma 
"corrente" em qüe o eleitor 
encabrestado leva uma cédula já preen- 
chida e traz a cédula em branco, que 
será "aprontada" para outro levar, e 
assim por diante. 

O FANTASISMO - consiste- em 
colocar uma pessoa para votar vária» 
vezes, seja usando o nome, de morto», 
seja tirando títulos com vários nome» ou 
cm vários muriiclpios. i 

O recadastramento . pretende 
combater este último tipo de írandé. 
Onde estáo esses "fanUsmas"? 

AS SUSPEITAS SOBRE 1982 

Alguns fatos das eleições de 1982 no 
Piauí precisam ser esclarecidos. Vamos 
a eles: 

FATO 1 - No dià 23 de julho de 
1.982, o entáo governador Lucldio 
PortelU anuncia: 'O PDS deve vencer 
com uma maioria de 160 mil yotçp", 
votarão neste ano 800 mil -eleitora» 
piauienses e ò candidato a governador 
pelpPDS, Hugo, Napoleáo terá 60% 
desse total". ,  , 

FATO 2 - No dia 10 de setembro de 
T,9821 o presidente. do Triburial Re- 
gional Eleitoral, Desefnbsírgador Man- 
íredi' Cerqueira, çrev$ "gue o conti- 
gente eleitoral atinja á casa dos 860 mil 
eleitores". 

FATO 3 - No dia 28 de setembro de 
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1,982, O coordenador eleitoral do TRE 
se surpreende cora o total do eleitorado 
piauiense, que será de 990 mil eleitores 
aproximadamente, ou seja, Í30 mil a 
mais do que previra o presidente do 
TRE7 (Na verdade, o eleitorado em 
1982 íoi de 970.880 eleitores .— 110 mil 
a mais do previsto pelo presidente do 
TRE. -. 

FATO 4 - O candidato do PDS, 
Hugo Napoleáo, apoiado por Lucídio 
Portella, vence at eleições com 123.202 
votos de maioria. ' 

FATO 5 - No ano de 1.985, o TRE 
do Piaui realiza uma correção eleitoral e 
sio cancelados mais de 110 mil titulos 
no Piauí. 

Qual a relaçio entre esses fatos? Que 
-significa esse número constante de 
"cento e trinta mil eleitores" — de 
vitória anunciada, de eleitores a mais do 
previsto, de vitória "apurada", de 
eleitores cancelados? 

CONTAS A FAZER 

Somente um estudo mais detalhado, 
município por município, comparando 
as estatísticas do IBGE com os dados 
dos eleitores, os resultados da apuração 
e da correiçio eleitoral nos mostrarão o 
verdadeiro tamanho e os lugares do 
"estouro". 

ALGUNS NÚMEROS 
REFORÇAM A SUSPEITA: 

Segmido o Censo de 1.980, a popu- 
lação acima de 18 anos no Piauí, naque- 
le ano, era de 1.001.030 pessoas. Ora, 

apesar do espaço de'dois anos entre o 
censo de 1980 e as eleições de 1.982, o 
número, das pessoas com mais de 18 
anos náo aumentaram muito, sobretudo 
se considerarmos as mortes e a 
emigraçío (salda para Estados). Se o 
eleitorado era de 97Ç.880, praticamente 
todo mundo era eleitor. 

Acontece que em 1.982, os analfabe- 
tos, náo podiam votar. .E, segundo o 
censo do IBGE, havia 509.563 analfa- 
betos maiores de 18 anos no Piauí. 
Aasim o número de eleitores náo deve- 
riam ultrapassarmos 500.000 e o de 
votantes deveria ser menos ainda. Pois, 
em 1 ..982, eram 970 mil os-eleitores e 
votaram 778.423. 

Será que os 270 mil eram analfabe- 
tos que estavam votando? Ou boa parte 
desses era "sente lida e escolada' que 
estava votando mais de uma vez? 

CHEGOU A HORA 

Terá chegado a hora da verdade? O 
PMDB. brigou muito pelo recadastra- 
mentó, e quer usar sua influência 'no 
governo federal para "limpar" currais 
do PDS/PFL no Nordeíte, sobretudo. 

E no Piaui? O prejudicado em 1.982 
teria sido o candidato do PMDB, Sr. 
Alberto Silva. "Os beneficiados teriam 
sido o Sr. Lucídio Portella que 
"contou" grande vitória e a conseguiu 
elegendo seu sucessor, o governador 
Hugo Napolèáo.' 

E agora, em 1.986, que o suposto 
prejudicado e 9 suposto beneficiado es- 
tão juntos, o que acontecerá com a 
"pobre verdade eleitoral"? Com a pala- 
vra, o recádastramento. 

ALTERNATIVA       Antônio ]oBé Medeiros 

Piauí     maio 1986 

Samey e o recádastramento no Maranhão 
VO/ME ReCAMSTUR 

OOUOON/SPACCA 

Stí ASSAM D ÇCADRO 
tl&iíOW- VO Meu ÊJTXtO 

NA, VÉWA pKZQSC 

TAo víamos*: 

13(3 ãMRSZ AMíS o rvs 
reuxv rot. LA'I 



internacional sindicalismo 

AS ESTRATÉGIAS ATUAIS DO MOVIMENTO 
SINDICAL EUROPEU ,     : 

O MOVIMENTO SINDICAL EUROPEU ENFRENTA UMA SITUAÇÃO 
DE CRISE, EXPRESSA NA DIMINUIÇÃO RELATIVA DO NUMERO 
DE TRABALHADORES SINDICALIZADOS, NA PERDA DE AUTO- 
SOMIAIM RELAÇÃO AOS GOVERNOS í PA^OS POLACOS 
NO APROFUNDAMENTO DAS DIVEROÉNCIAS POLÍTICAS ENTRE 
AS DIVÍBSAS PROPOSTAS E TENDÊNCIAS SINDICAIS E NO 
CRESCIMENTO DOS CONFLITOS ENTRE BASE E DIREÇÃO. 

A CRISE ATUAL  E 0 
MOVIMENTO  SINDICAL  EUROPEU 

CUT - Secretaria 
de Relações Internacionais 

Editado pela CUT Estadual  S.Paulo 

A Europa foi o berço do mo- 
vimento sindical internacional 
e está sendo, nesta cçnjuntura 
histórica da crise, a experiên- 
cia política mais importante do 
movimento sindical nos países 
capitalistas   avançados,   t   lá 
onde a crise econômica atingiu 
mais duramente os países ca- 
pitalistas  avançados  e  onde 
também se encontram as ta- 
xas mais elevadas de desem- 
prego estrutural (18 milhões de 
desempregados em 1983 e 19 
milhões, em 1984) e de perdas 
salariais, nestes anos de crise. 
Neste sentido, parece-nos bas- 
tante importante uma reflexão, 
ai.nda que breve, sobre o con- 
texto   do   movimento  sindical 
europeu e sobre as estratégias 
que disputam hoje a orienta- 
ção política da luta dos traba- 
lhadores nos países da Euro- 
pa. 

Em primeiro lugar, é impor- 
tante ter em conta que o movi- 
mento sindical europeu, ac 
tentar dar respostas à situação 
de crise e de novos desafios 
para a classe trabalhadora, se 
encontra também num quadro 
de crise política. De um lado, 
pela redução expressiva do nú- 
mero de trabalhadores filiados 
às Centrais Sindicais nacio- 
nais — uma queda que vem 
ocorrendo praticamente em to- 
das as centrais importantes da 
Europa. De outro lado, as Cen- 
trais Sindicais estão perdendo 
autonomia política em relação 
aos governos (casos de Cen- 
trais Sindicais alinhadas com 
governos eleitos em alguns 
países) e em relação aos parti- 
dos dos quais estão politica- 
mente próximas. Neste proces 
so de perda de autonomia polí- 
tica das Centrais, os trabalha- 
dores da base, os trabalhado- 
res   organizados   nos   Conse- 

lhos e Comissões de Fábricas 
vêm perdendo seu poder políti- 
co em relação às direções das 
Centrais Sindicais e em rela- 
ção à direção do movimento 
como um todo; assim os confli- 
tos políticos começam a.apare- 
cer entre as bases sindicais-e 
as direções dessas Centrais. 

E, ainda, na medida em que 
o movimento sindica! no seu 
conjunto não tem encontrado 
respostas políticas eficazes 
para o aumento do desempre- 
go, as perdas salariais e perda 
de direitos históricos dos tra- 
balhadores, as divergências 
políticas no interior do movi- 
mento aumentam de forma 
crescente. Em alguns países, 
como por exemplo a Itália, on- 
de a unidade do movimento vi- 
nha se mantendo ao longo de 
vários anos, as^Centrais come- 
çam a procurar caminhos dife- 
renciados, com atritos políti- 
cos extremamente fortes, afas- 
tando cada vez mais a possibi- 
lidade de uma resposta unitá- 
riaà crise e aos grandes obstá- 
culos e desafios políticos que 
a classe trabalhadora enfrenta- 
rá nos próximos anos. 

Esse processo de crise polí- 
tica e de impasse no movimen- 
to sindical europeu torna-se vi- 
sível mais diretamente através 
dessas 3 características: 

a) perda de autonomia 
b) diminuição do número de fi- 
liados 
c) aprofundamento da divisão, 
do movimento sindical k 

■m 
E tudo isso expressa um pro-^ 

cesso mais profundo dè diver-* 
géncias políticas em torno de 
estratégias alternativas para o 
enfrentamento da crise. Essas 
estratégias   políticas   diferen- 
ciadas, embora tenham parti- 
cularidades    importantes    em 
cada país, podem ser agrupa- 

das .em dois grandes blocos 
políticos e ideológicos: de um 
lado, a estratégia da negocia- 
ção e, de outro, a estratégia do 
confronto. Na primeira se aglu- 
tinam, predominantemente, as 
Centrais Sindicais com Identi- 
dades . política e ideológica 
social-demòcrata e cristã. Para 
a segunda estratégia tendem 
fundamentalmente as Centrais 
com hegemonia politloa e ideo- 
lógica comunista. A -tentativa 
dç aglutinar inúmeras centrais 
sindicais européias em dois 
grandes blocos tem o objetivo 
único de contribuir para o en- 
tendimento e a reflexão, pois 
há especificidade em cada 
pais e, em alguns casos, exis- 
tem centrais que não se enqua- 
dram propriamente nesta ten- 
tativa de classificação. 

4o HO£AS SEMANAIS 
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O MOVIMENTO ESTÁ DIVIDIDO EM DOIS GRANDES BLOCOS 
SINDICAIS QUE REPRESENTAM DUAS ESTRATÉGIAS POLÍTI- 
CAS PISTINTAS PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE: A ES- 
TRATÉGIA DA NEGOCIAÇÃO E A ESTRATÉGIA DO CONFRON- 
TO. 

1? BLOCO 
■■■■' i j ■'  i1. ■ i i T i,' i  i ^m 

A estratégia da negociação 
se Inicia com um diagnóstico 
da   conjuntura   européia   que 
parte do princípio de que os 
trabalhadores  inevitavelmente 
sofrerão o ônus da crise e da 
modernização. O que se coloca 
para o movimento sindical é a 
capacidade   de   definir   suas 
prioridades de luta e, em fun- 
ção destas prioridades, conce- 
der,- na mesa de negociação, 
algumas condições materiais 
(por exemplo, a nível salarial) 
para que se possam alcançar 
objetivos    mais    importantes 
nesse processo de mudanças 
aceleradas e de crise prolonga- 
da do capitalismo europeu. As-, 
sim,'de um modo geral, essas 
Centrais Sindicais (filiadas na 
sua maioria à CIOSL —fConfe- 
deração Internacional das Or- 
ganizações Sindicais Livres)e à 
CMT —(Confederação Mundial 
do   Trabalho),   ao   longo   dos 
anos de crise vêm estabelecen- 
do acordos nacionais em seus 
respectivos países, com os Go- 
vernos, no sentido de efetivar 
pactos políticos gerais para o 
processo de negociação coleti- 
va. Em inúmeros desses acor- 
dos, as perdas salariais foram 
negociadas   a   nível   nacional 
para que os trabalhadores pu- 
dessem ter alguns avanços em 
relação aos direitos sindicais e 
sobretudo   uma   interferência 
direta  na  política  econômica 
de combate à inflação e orien- 
tação dos investimentos e em- 
prego    nesses    países.    Por 
exemplo,' uma   das   questões 
fundamentais para esse bloco 
de Centrais Sindicais é a ques- 
tão do emprego.  Portanto,  a 
questão dos investimentos pú- 
blicos, a orientação dos inves- 
timentos e a questão do con- 
trole das novas tecnologias as- 
sumem um papel prioritário em 
relação à defesa dos níveis sa- 
lariais. A principal palavra de 
ordem é: "trabalhar menos pa- 
ra  trabalharem  todos e viver 
melhor"A partir deste objetivo, 
estas Centrais estão dispostas 
a reduzir o nível do salário real 

e a perder, inclusive, outrçs di- 
reitos já conquistados. E im- 
portante lembrar que estas, 
Centrais Sindicais têm um 
diagnóstico da crise interna- 
cional que destaca a interde- 
pendência, ou seja, uma visão 
de que não é possível avançar 
as conquistas sindicais em um 
único país se não houver mu- 
danças substanciais no con- 
junto dos países, especialmen- 
te nos países do Mercado Co- 
mum Europeu. Nesse sentido, 
a CES (CONFEDERAÇÃO EU- 
ROPÉIA DE SINDICATOS) é um 
fórum fundamental na defini- 
ção da estratégia política das 
Centrais nacionais filiadas. Na 
luta contra o desemprego, a 
CES define como prioridade 
política: 
1. a redução da jornada de tra- 
balho para 35 horas semanais; 
2. a introdução do tempo par- 
cial nas empresas; 
3. a proibição de mais de um 
emprego e das horas-extras; 
4. a redução do tempo para a 
aposentadoria dós trabalhado- 
res; i 
5. o aumento das férias anuais 
remuneradas. 

Ou seja: trabalhar menos pa- 
ra trabalharem todos e viver 
melhor. Esta é a grande ques- 
tão do movimento sindical eu- 
ropeu e, para esse primeiro blo- 
co de centrais sindicais, a pos- 
sibilidade de avançar nessas 
conquistas depende de nego- 
ciações gerais. A redução da 
jornada de trabalho tem que se 
processar no conjunto dos paí- 
ses europeus e só será possí- 
vel através da negociação e de 
acordos gerais com os patrões 
e os governos. Ao lado dessa 
estratégia de trabalhar menos 
para trabalharem todos e viver 
melhor, essas Centrais procu- 
ram interferir, através de nego- 
ciações e acordos, na política 
de investimentos públicos, es- 
pecialmente nos investimen- 
tos em educação, para que ha- 
ja uma reciclagem e uma re- 
qualificação da força de traba- 
lho   e   para   que   a  sociedade 

sindicalismo 
possa, então, encontrar res- 
postas e absorver, através da 
educação, a massa crescente 
de trabalhadores desemprega- 
dos, especialmente os jovens e 
imigrantes. 

2? BLOCO 

De outro lado, há uma análi- 
se da crise que se desdobra nu- 
ma estratégia expressivamen- 
te diferenciada da primeira pro- 
posta. É a estratégia do con- 
fronto. Neste segundo bloco, 
em que se encontram predomi- 
nantemente   as   Centrais   de 
orientação   Ideológica   comu- 
nista, muitas delas filiadas à 
FSM   — (Federação   Sindical 
Mundial), há uma perspectiva 
política de que os trabalhado- 
res não devem pagar a crise, 
pois esta foi gerada e deve ser 
paga exclusivamente pelos pa- 
trões.   Neste   sentido,   essas 
Centrais, mantém uma ,leitura 
mais classista da sociedade e 
orientam o movimento sindical 
a partir de uma perspectiva de 
confronto político com os pa- 
trões e governos. A defesa dos 
interesses da ciasse trabalha- 
dora na perspectiva da cons- 
trução der uma sociedade so- 
cialista   significa,   neste   mo- 
mento, uma política de con- 
fronto com osgovernos nacio- 
nais e os pátrSes, tanto no que 
se refere ao desemprego tec- 
nológico, quanto às perdas sa- 
lariais e outros direitos históri- 
cos da classe trabalhadora que 
estão ameaçados ou que estão 
sendo   comprometidos.   Essa 
posição tem levado a enfrenta- 
mentos'dlretos, através de gre- 
ves e amplas mobilizações (na 
questão do desemprego origi- 
nado  pela  modernização das 
empresas) e tem levado a en- 
frentamentos diretos por em- 
presa   ou   por   categoria   (na 
questão da redução da jornada 
de trabalho e defesa dos níveis 
salariais). Essa estratégia sin- 
dical entende que a conquista 
da redução da jornada de tra- 
balho hão será efetivada pelo 
conjunto dos países ou pelo 
conjunto da classe trabalhado- 
ra de um país, de uma sóvez. 
Entende que a luta pela redu- 
ção da jornada de trabalho sé 
dá por empresa, por setor de 
produção,   especialmente- na- 
queles onde, a modernização 
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tecnológica e o aumento da 
produtividade se desenvolvem 
de forma mais acentuada. As- 
sim, encaminha a luta por em- 
presa ou por setor, procurando 
conquistas parciais, no que se 
refere à redução da jornada de 
trabalho. Desse modo, tende a 
náo negociar acordos que im- 
pliquem em perda salarial ou 
trabalhista em função da defe- 
sa do emprego ou de tentar In- 
terferir na orientação da políti- 
ca econômica e dos investi- 
mentos do Estado. Isto se ex- 
pressa, por exemplo, nas 
CCOO (Comissões Obreiras da 
Espanha) que náo assinam e 
náo assinaram vários acordos 
nacionais estabelecidos com o 
governo espanhol; ou na Itália, 
no encaminhamento da CGIL 
— (Confederazione Generale 
Italiana dei Lavoro), contrário 
ao acordo assinado pela UIL — 
Unione Italiana dei' Lavoro, e 
pela CISL — Confederazione 
Italiana Sindicati Lavorati — 
no início deste ano, e que con- 
cedia perdas salariais'em fun- 
çáo do combate à Inflação pro- 
posto pelo governo italiano. 
Esse confronto político aca- 
bou conduzindo a um plebisci- 
to nacional, tendo de um lado a 
CGIL, contrária às perdas sala- 
riais sofridas em função do 
acordo firmado com o governo, 
e de outro lado a UIL e a CISL, 
que defendiam o acordo. O re- 
sultado final foi favorável ao 
acordo, vencendo no plebiscito 
("referendum") a posição da 
UIL e CISL. 

Portanto, o movimento sindi- 
cal europeu, neste momento 
histórico, parte de análises di- 
ferenciadas em relação à crise 
e à estratégia que o movimento 
sindical deve adotar para de- 
fender os interesses da ciasse 
trabalhadora. E essas estraté- 
gias diferenciadas, de negocia- 
ção ou de confronto, vèm ^pro- 
fundando as divergências polí- 
ticas no interior da classe e di- 
luindo os espaços de unidade 
e de encaminhamento unitário 
das lutas. 

Para finalizar, seria impor- 
tante considerar os quadros 
abaixo, que apresentam a jor- 
nada de trabalho nos países 
europeus'e as férias anuais, 
demonstrando que, ao longo 
dos últimos anos, algumas 
conquistas importantes foram 
efetivadas. 

sindicalismo' 

TABELA Ni * 

JORNADA DE TRABALHO CONTRATUAL E LEGAL NA EUROPA: 19»4 

fílSES 
CONmTlML 

MjlTMUA 
ÍELC1C* 

CMIfM 

DINÀMUICA 
ll.i I 4< 

ESPANHA 
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FKAMÇA 

w 
H 

15 1 40 

IHCUTEIIIU 

35 i 31 

35 i «0 

0BEC1A 37.5 A m 

IULANOA 

IIUNOiA 

ITíUA 

IUXEUIUH00 

MALTA 

HOAUEU 

PAÍSES IAII0S 

POITUCAl, 35 i AS 

AUMAMHA 

SUÉCIA 

M I 40 

U I 40 
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TABELA N.0 05 

FÉRIAS ANUAIS NOS PAÍSES DA EUROPA EM 1984 

PAíSES LEGAL CONTRATUAL 

ÁUSTRIA 
BÉLGICA 
CHIPRE 
ESPANHA 
FINLÂNDIA 
FRANÇA 
INGLATERRA 
GRÉCIA 
IRLANDA 
ISLÂNDIA 
ITAUA 
LUXEMBURGO 
UALTA 
NOPUEGA 
PAÍSES BAIXOS 
PORTUGAL 
ALEMANHA 
SUÉCIA 
SUÍÇA 

4 semanas s 5 dia* 
4 semanas 

5 semanas 
5 semanas 
5 semanas 

4 semanas 
3 semanas 
4 semanas u 5 dias 

5 semanas 
4 semanas 
4 semanas 
3 semanas 
4 semanas 
3 semanas 
5 semanas 
4 semanas 

Igual 
4 a 5 semanas 
5 semanas 
5 semanas 
5 a 6 semanas 
5 a 6 semanas 
4 a 6 semanas 
Igual 
4 semanas 
Igual 
4 a 8 semanas 
Igual 
Igual 
Igual 
4 a 5 semanas 
4 a 5 semanas 
5 a 6 semanas 
5 a 8 semanas 
4 a 5 semanas 

Essas conquistas, isolada- 
mente, foram insuficientes pa- 
ra reverterem o quadro de cres- 
cimento dos níveis de desem- 
prego nesses países e também 
para impedir as perdas sala- 
riais reais que vém ocorrendo 
ano após ano. 

Em suma, essas duas estra 
tégias políticas (uma, que ne 
gociou, firmou acordos nacio 
nais, procurando, sobretudo 
defender os níveis de emprego 
e orientar os investimentos 
outra, que conduziu ao enfren 
tamento direto, atravé.s de mo 
bilizações nas fábricas e cate 
gorias) dividem hoje o movi 
mento sindical na Europa 
Mas, ambas têm sido efetiva 

mente incapaz de encontrar 
uma resposta política eficaz 
para a deterioração das condi- 
ções de vida e para o aumento 
do desemprego que os traba- 
lhadores europeus enfrentam. 
O desemprego aumentou, em 3 
anos, em mais 5 milhões de 
pessoas, segundo dados da 
CES; os níveis salariais conti- 
nuam caindo, enquanto o capi- 
talismo volta a crescer a ta- 
xas bastante elevadas, e os lu- 
cros empresariais, com o au- 
mento da produtividade e a 
modernização tecnológica, 
avançam de uma forma sem 
precedentes na história recen- 
te do capitalismo.   
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Fracasso   do diálogo reacende a mobilização 
NEWTON CARLOS 

Oo tquiçm át onolUta* 6a 

O "Acordo Nudcauü para a Tranui- 
çáo i Pleoa Democracia", aaalaado 
por onze partidoê chíleao» do centro, 
«açuerdj e direita, "está íuspenao" 
O aaúaclo foi feito pelo coordenador 
do Acordo, Serpo Idolina. O» onze 
partidos «o Juntaram, por iniciativa 
da Igreja, com o objetivo de "aegod- 
ar" com o governo do, general 
Avtgmto Pioocbet. 

Para facilitar oegociaçõee ficaram 
exchMos 06 partidos de extrema 
esquerda, sobretudo o Comunista, 
(pie üsteéra o Movimento Democráti- 
co Popular. A 21 de dexembro, cruatro 
meses depois da assinatura doAcor- 
do, Pioocbet acusou os ante de nío 
deGniçío "em matérias fundamen- 
tais", como a "exclusão Jurídica do 
marxismo de quaknter atividade polí- 
tica", o "respeito à propriedade 
privada" e a 1'recusa à prática da 
vioièDcia". Também exigiu o reco- 
nbeeimeato "formal" daCoostiMçSo 
pioocbetista de 1980. 

Calendário 
Sim última análise, Pínocbet se 

recusa a negociar. O Acordo perdeu o 
sentido. A bora é de moollizaçáo 
social, de coafrooto com o regime 
cbUeao aas ruas, t ele não foi feito 
para isso, admitem seus aigoatiiios. 
Há uma ultrapaasagem no Chile. A 
idéia de negociações entre governo e 
a oposição "moderada", comunistas 
excluídos, ficou para trás. Os tempos 
são de ações populares diretas. E um 
calendário Já foi preparado. Março 
foi o mês das organizações feminis- 
tas, que realizaram duas manifesta- 
ções. Houve incidentes de rua e mais 
de 90 prisões. Abril a vez dos 
estudantes, OBAíO dos trabalhadores e 
Junho dos proüssiooaislibenis^. 
0 Comando Nadooal dce Traba- 

lhadores (CNT) acha que em Julho ou 
agosto haverá condições para a 
decretação de uma greve geral 
contra Pínocbet Partidos de esquer- 
da e grupos armados, como a Frente 
Patriótica Manuel Rodríguez, apos- 
tam mais em manifestações do que 
em acordos do tipo do assinado a 3S 
de agosto do ano passado. Embora 
negue que seja partidário da luta 
armada, o Partido Comunista decla- 
ra apoio à "sublevaçãe nacional". 
Defende o direito do povo chileno "à 
sua legitima defesa* e à "rebelião 
popular". A Frente Patriótica Ma- 
nuel Rodrigues se diz "adequada" à 
mobilização e declara 19M "o ano da 
subievação nacional". 

Reflnxo 
Os comunistas, que continuam sen- 

do o segundo maior e mais beni 
organizado partido do Chile, estão 
conveocidce de que Pínocbet não 
sairá por bem. De que é preciso 
tirá-lo à força. Finochet reforça «pai 
convicção com sua intransigência. 
Ele sabe inclusive que terá diSculda- 
des de encontrar um país oode 
asilar-se. Detalhe importante 4 que a 
estrstégia de mobilização social foi 
lançada em 1963 pelo Partido Demo- 
erata-Cistão (PDC), o maior partido 
chileno e condutor de unp oposição 

"moderada". 0 PDC e seus aliados 
na Aliança Democrática (AD) queri- 
am mostrar que Pínocbet estava 
isolado'interna e externamente e que 
o melhor para os militares chilenos 
seria negociar a cabeça do ditador. 
Os militares, ao contrário, participa- 
ram da violenta repressão e as 
manifestações chegaram a um tal 
ponto de íncandescênda qpe o PDC 
achoa melhor recuar.   - 

Os anos de84e quase todo S5 foram 
de "refluxo" das ações populares. Os 
partidos da AD pcocurayam recupe- 
rar o controle da oposição a Pioocbet; 
mas organizações. de favelados, de 
aindicatim, de estudantes, depràíissi- 
onais e de mulheres a» preparavam 
para manifestar independente de 
cúpulas de partidos. Êoque acoote- 
ce Apesar da presença doa comunia- 
tas, sobretudo entre favelados,'a 
mobilização social no. Chile parte 
agora de organizações sociais, agru- 
pando "ideologias^ que vão do PC ao 
PDC. Volta o modo de descontroles, 
por parte d* oposição "moderada". O 
Acordo Nacional pela Transição à 
Plena Democracia foi tentativa dessa 
oposição da evitar da que ações de 
choque tumultuassem a transição 
negociada. 

ContradiçOei 
Mas o Acordo se revelou Ineficiente 

e contraditório. Juntou PDC e socia- 
listas com antigos partidários do 
regime. PDC e socialistas querem 
eleições diretas e livres, üm do 
estado de exceção, volta das Forças 
Armadas á» suas "funções tradiclo- 
naià" e supremacia do poder civil. 0 
Partido Nacional, o mais importante 
de 'direita, ainda sonha com um 
acokdo com militares em função de 
umi democracia "limitada e contro- 
lada". 0 Movimento de Ação Nado- 
nalidirigido por um ex-secretário de 
imprensa de Pinocbet, Federico Wil- 
hugjiby, quer "maior precisão sobre 
o futuro papei das-Forças Armadas, 
a Constituição de 1990 e o comunis- 
mo". 

Em Janeiro os socialistas se retira- 
ram da AD. Queriam diálogo com os 
comunistas e os partidos e grupem de 
esquerda dó Movimento Democrático 
Popular (MDP). O PDC acusa o PC 
de favorecer a luta armada ecliz mie 
'"pensar em luta armada 4 estar cóm 
Pinocbet". Segundo Gabriel Valdás, 
presidente do PDC.  "violência por 
violência, a de Pinochet 4 maior e 
mais eficiente". "O PDC não quer 
que se estabeleça uma dicotônia 
entre povo desarmado e pode? mul- 
tar", acrescenta ale. Valdáq acha que 
Os militares têm um papel qa tnuud- 
ção e no futuro do Coito « nãe é 
"politicamente correto". bosOUxá-los, 
embora sejam eles o único sustenta- 
culo de Pioocbet. A cbàmda "base 
aodal" da ditadura chilena (classe 
média eiç.) deixou de existir. Amwt 
segmmtop de ultradireita MindaX^ão 
a Pinochçt apenas uns 15% de apoio 
de opinlãq pública 

Dhdtâo 
Fica em suspenso a grande ques- 

tão: sem um entendimento entre o 
PDCeoPCa oposição dos parüdok a 
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Pínocbet continuará sem conseguir 
nada. Espertamente Pinocbet acusa 
o PDC de faser o Jogo dos comunis- 
tas, para produzir reações do PDC de 
coadeoação ao comumimo. Mu essa 
questão não existe na mobilização a 
carto de organizações sociais. A 
Federação dos Estudantes do Chile 
(FECb) tem um presidente democra- 
ts-cristão « um vioepreaidente co- 
munista. 0 mesmo acontece ne 
Comando Nacional, dos Trabalhado- 
res (CNT), cujo presidente, Rodolfo^ 
Seguei, é democrata-cristão. Há de 
tudo nas organixações de favelados, 
de feministas e de profissionais, 
coipo Jornalistas. 

0 objetivo agora'4 mobilizar os 
chilenos e não negociar acordos de 
cúpula. E chegar a uma greve geral e 
não fazer chegar documentos a 
Pinocbet. Os partidos terão de ocupar 
um espaço nessa mobilização, e não 
Gear com medo de descontroles e 
trabalhar pelo seu esvaziamento, 
como scxuiteceu antes, BM* caso 
contrário, correm, o risco de margi- 
nalixaçáo. 
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Regime Pinochet é aivò de novas presisolg 
Dfl «quipe o« ooalisios do •'olh« 

Depois das. m«iilíestações do Pri- 
meiro de Xlaia o Cocutttdo Nacional 
doe Trabainadoree (OIT) deddiu 
manter & p<-eperaç&o de uma greve 
geral no Chile eete ano. Greve 
oaciotud « pcliüca, dütem seue orga- 
cixadorea. O ob>edvo é levar a 
'moUllzaçio sodal" a graus máxi- 

mos de pressão contra o regime do 
gaoeral Augusto Pinochet. 

, Os partidos poiiücos, divididos e 
sou consi8t£nda, perdem terreno na 
luta pela redsmocratizaçflo do Chile. 
As orgar. itçfttó sociais a)Mi.rTr.ern a 
vanguarda da luta. Duzentos e seten- 
ta e duas criaram a "assembléia da 
civilidade". Trata-se, secundo o pre- 
sidente da nova entidade, do "mais 
importante esforço Já realixado para 
exigir a volta da democracia". 

Unidade 
- A iniciativa da convocação partiu 
da Pederaçio dos Colégios Proflaaio- 
n&is. Mostra o ativismo anti-regime 
da classe média chilena, antes o 
sustenticmo "social" de PinocheCO 
presidente eleito é também presiden- 
te do Colégio de Médicos. Quatro 
entidades garantem vitalidade á "as- 

sembléia da civilidade": o Comando 
Nacional dos Trabalhadores, a Coo- 
íederaçâo dos Kstudsntas do Chile, « 
Comissão Nacional Camponês* • a 
Coordenadoria dos Favelados. ^À di- 
ferença dos partidos políticos, que se 
devoram entre si, as quatro conse- 
guiram um grau de unidade nunca 
visto antas noChUe. 

O Comando Nadonal dás Traba 
Ihadores reúne de democrata-crla- 
tãos a comunistas. Seu líder, o 
dirigente mineiro Rodolfo Seguei, é 
democrata-cristáo. A Confederação 
Nadonal dos Estudantes do Chile 
tem presidente democrata-cristáo e 
um vice comunista. Dirigente* Juve- 
nis da direita republicana, libeãrais, 
democrata-oristáos, socialistas, co- 
munistas, esquerda crista, movimen- 
to de ação popular unitária, sbcial- 
democratas • radicais assinaram um 
documento apoiando a "mobilizaçXo 
social;'. Pala primeira ve? no Chile 
Juntaram suas assinaturas represen- 
tantes de um espectro político Uu> 
amplo.. 

Os partidos sáo sobrepassados por 
esse  tipo  de  mobilisaçió.   Os  qua 
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M^/ira^^-^ èrij^níam^^ó^eií 
NEWTON CAtLOS 

Do «qulçú cU anafeta 4a h**. ■- 

Nuras ecQ-evisu. to semanário 
:'Apsj": Oí capíUl cbüeoã, o geaer*! 
Robccto Vi&ux oergmts ao geoenl 
Augusto Píxtochéli prtíideoíe do Chf- 
ie, "o que o xtihor esíi «asperando 
par» Mí-"' Que 'c povo «e Jevaaíe 
em armaj''" Em bar» re/ormado,' 
WJUX aAo é de iodo carta /crsodo 
barulhe Kki 'oi cabeça ■.de.inna 
teoíat/va de golpe ocm jUKm*eO, 
cóospirou pura evitar * posse -do 
ex-presidente sociaüsta Saivador Al- 
ieode etD 1970 e tomou-te uma das 
esíreJlas da dlíviU .:''. j 

.,. A5 perguniaJ.de .Watrc remexeram 
num* dJis qocgiòtss mját düicti» áo 
compiicsdo momctií^cfaUeoo; 'saber 
o çye ptaum, c que pretendem, ao 
que /axem os militares em reiaçáo a 
Ploocbel. Pela primeira, ve*, bi 
''evidências" de rachaduraa no sis-, 
tema militar óo qual Pínocbeí áepeor 
depara cctfünuar no poder ■ 
' O geoeraJ Luís Daaus, comandante 
militar de MsgalbJea, ao extremo 
sul, íoi visto aiims "mareba pejo 
CTuie" organizada pelo bispo da 
regiiu, TomÁs Goozalez. O bispo é 
adversário dteiarado de PioocheL A 
marcha íoi em defesa dos direitos 
Jjumanos e í-anus dedarou que "a 
tortura i ioaceilàvel, ilegal e contrá- 
ria aos códigos militares". JEm no- 
vembro do ano passado, um geoenl 
abaixo de LJDUS'em> antíguidade íoi 
nomeado cheís Ao Estado-hUioc do 
Exéfdto. Á tradfçío pruMiana man- 
dsvs que ele pedisse reforma. Mas 
L-snus coaünuíxi nc stíva, por íorça 
de se-j prestigio. 

Á rensu "Der-S^egei''^à£fAl&- 
manha OddêntáJ, toíormà qõe-if 
Força Aérea cííiJenaTdesJocou;a7'« 
seus avióés paia Punia Arena»v;"a 
fím àe evitar sabotagem .Jjor; parte 
dos serviço* secretos de Plnocfcpt.V. 
Punta Arenas é jurisdição de Lama. 
üm cunhado de Lanus,^» geoeraJ 
Gastoo Frei, é. 'comandante '/ém 
Arica, no extrono norte. 'iOs dbis 
sempre . a tuarani ■ eniwÃdo6nidlnha^ 
Também á Marinha "mantfésbt^cH*1 

cordándas". Segtmdo. a'"Dà^^»- 
gel", ò. "jogo déPínocbèt,: estará 
acabado quando Lanus e FVex -se 
Juntarem i Marinha ca Força Aérea. 

^ Atas a que praio poderia haver um 
desiecboT O próprio Lanús lá disse 
çue "nJo deve ha va- rendição antes 
de Í9e9". Pínocbeí poderi* terminar 
o "mandato;' estabelecido nela Coos- 
títiiiçio pioocbetísta.'Seria apenas 
bkxpjéado em seu projeto de aprovei- 
tar o dispositivo coostitudooaJ que 
permite aos comandantes militares 
indicarem,- um cantüdi to ánfco pars 
um novo "manda to'de, d«'anos, A 
oplxdf.o geral, no entanto, é a de que o 
Chile náo supertanhpor muito (empo 
mais os conflitos e temúes produxiros 
pela recusa de Pínocbeí em negociar 
uma saida poíitícs. 'K talvex se 
encaminhe a uma guerra dviL Em 
janeiro, Lanus cruzou a íroateira 
para éocoatrar-se com o presidente 
argentino Raul Alfooaín, oúe visitava 
o sul ds Argentina. Alfoasin tom 
evitado contatos pessoais com Pino- 
cbet. E ii manifestou a eplaiio de 
que o Chile deve encontrar uma saida 
política o mais rapidamente possível. 
Os argentinos estio preocupados com 
si tuaçóes explosivas ás suas portas. 
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pensam numa transição "sem trau- 
mas" ficam mais preocupado*. O 
Partido Democrata Cristão, e maior 
partido do Chile, tninío d* soluções 
"moderadas"; »*,desgasta diante da 
campunha" do1 próprio governo lem- 
brando o apoio da seil* dirigentes ao 
golpe de ITTZ.O-^Sl Mercário", o 
prindpal Jortíili'da capital dülena, 
publicou uni vwjplamento; especial 
dedicado ao^&io:4i> POC ao "pro- 
nunciamentb<aui|^. i<Nawt*n Car> 

ASSEMBLÉIA DA CIVILIDADE 

A MAIS IMPORTANTE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

É sem dúvida o fato mais irrpqr 
tante dos últimos anos no ãrbito 
social e político. A iniciativa 
de nunerosas organizações sociais 
de constituir a Assembléia Nacio- 
nal da Civilidade (A.N.C.) e colo./•■' 
car suas petições na chamada 
"Grande Demanda do Chile", concre 
tizou a aspiração de muitos seto 
res de mobilizar-se - acima das 
ideologias partidárias que tantas 
dificuldades tôn tido para conse- 
guir i/n movimento unitário- ten- 
do em vista sair da grave encruzj_ 
lhada em que se encontra o País. 

A A.N.C. - que se reuniu em 
Padre Hurtado no sábado 26 cem a 
presença de 500 a 600 delegados 
representando mais de 230 organi- 
zações - inpulsionou a mais unitá 
ria e ampla iniciativa social le- 
vada a cabo no Chile por trabalha 
dores, nxilheres, universitários, 
mapuches, trabalhadores dos trans 
portes, profissionais liberais, " 
artistas, camponeses, cemercian- 
tes, etc. 

(...) 
A convocatória para participar 

da Assembléia foi ampla, sem ne- 
nhun tipo de exclusão. 0 único se 
tor que claramente não está aco- 
lhendo este chamado é o setor em- 
presarial. Nunca disseram que não, 
mas terrbém nunca disseram sim. Se 
ria absurdo se não nos déssemos 
conta da importância deles acolhe 
rem a idéia e estudarem detidamen 
te esta Demanda do Chile. Eles jo 
gam i/n papel relevante, não só na 
restauração da democracia, senão 
na tarefa para satisfazer todas 
as-reivindicações contidas na 
Demanda. (...) 

Solidaridad - 15/5/86 
Santiago - Chile 
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BARCO VENCE E PROMETE 

ACABAR COM A POBREZA 

NA COLÔMBIA 
IdlurUòtAruJ 

jO liberal Vlrgülp Barco, W, íol 
eleito domingo presidente da Coldm- 
bla cora uma vantagem de quai«,doli 
mllbõea de votoe fciír» »em prece- 
dente* na história do pais) t&bre 
Álvaro Gomei, do Partido Conserva- 
dor, o que deverá levar a uma 
ruptura do acordo que preví* a 
diviato do Ministério colombiano 
entra liberais e cooservadorea.* O 
preaidenta «leito tem maioria "no 
Congresso, conquistada nas eleiçSee 
de março passado, e ontem anunciou 
que só chamará para cargoa :■ mi- 
nisteriais oc conservadores que este- 
jam de acordo com o programa 
social e econômico do PartidoLIbe- 
ral Barco será empoaaado a f de 
«gosto, substituindo o cooservador 
Bellsario Betancur. 

Apurado» 95,7^ dos votos, VlttiUp 
Barco obteve <.710.687 (58,8%);'AJva- 
ro Gomex conquistou 1.797.193 Jdos 
votos (14,8%) e o candldaUvda 
esquerda, Jaime Pardo Leal, saoínil 
votos (3,8%). A absteoçlo foi de nOtis 
de   30%, 

Aa promeasas de Barco de reíor- 
mar o sUtema político e levar 
adiante o processo de paciílcaçlo do 
pais (que fracassou no goverpo 
Betancur), deverá no entanto encoo- 
fa-ar resistência em seu própçio 
partido, segundo admitem membros 
do setor iãvem do Partido Ubecal- 
Para Jaime Pardo, candidato; -da 
esquerda, dlflcümente o preeidente 
eldto conseguirá executar seu píro- 
grama de campanha: "Barco repre- 
senta interesaes multo íortea.id* 
oligarquia colombiana e nio poderá 
despmxler-se deste apoio." '-v 

Em «ntrevlsU, ontem, Barco dlsae 
rseu governo continuará a busca 

uma soluçio padílca par«r-33S 
conflitos na América Central, ampli- 
ando os esforços do grupo de Conta- 
dora (integrado pela Colômbia^Mé- 
xico, Venezuela o Panamá). E inten- 
sificará a luta, em conjunto com 
outros países, contra o tráflco-<ie 
drogas (a Colômbia é o terceiro 
produtor mundial de cocaína) o o 
terrorismo. , 
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Betancur não conseguiu 
pacificar o país 

NEWTON CARLOS 
Do «qulp* <b onolMo* do toüia 

Os militares ooiomblana» "com- 
prknem a nuca" dó presidente BeZi- 
«atto Betancur, «ürmou a revista 
ootU+meríeana "Newaweeác". "Mo 
pettunos era gofpe. somos os priocl- 
p«4l. dc/enaores da democracia", 
reagiu o geoeraJ ACíguei Vega, mi- 
nlaíro.da Defesa da Colômbia. A 
mmma reação de ztegatíva o general 
Vega teve diante da deaúacia do 
prqcurador-geral do paia, Carlos Ji- 
mepex,. de que membros das Forças 
Armadas e policiais praticam re- 
preasío ilegal « hruíal, incluindo 
tortura e aasassioatoa. 

São alguns doa antecedeatea mais 
dás eleições Momtdanaa 

de*j)Mf.  0 candidato conservador, 
•Gomer, iroaícamento do par- 

tld&íW Betancur, Condena a poÜÜca 
de íacifíeação nadooal do presidente 

. .final de-mandato. "Quero ser 
práfdfiote de um paia que aeneüta 
enr .Deus" proclama óomez, cujo 
ideário polídeo íãla d» necessidads 
de o^restabelecer a confiança na 
ooòr*,;prafIssJo de banqueiro". 0 
prípdpal candidato de oposição. Vir- 
gilio-" Barco, do Partido Liberal, 
praúiete continuar íaníazido a pacifl- 
caçio,  ; 

•U.W. Sitio 
Oínar guerra civil nos anos 50 

matou soo mü eolombUuxm. Mais 100 
mil -morreram vitimas da violência 
"irieeftnltedte" * "paítír do acordo 
entro os partidos tradicionais, o 
Liberal, e o Conservador, ouc acabou 
eonr-a'guerra civli e a ditadura do 
gei^nl Rojas Píniüa. "Quatrocentos 
mil mortos por culpa de coõtradiçóea 
políticas e sociais", dür um liberal 
diasideate e agressivo, Luí» Carlos 
Galin, líder do movimento intitulado 
NovoLiberaliamo. Para Galin, i 
preciso fazer com que "tale o povo e 
oâo o tirül". Ê preciso iáxor com que 
i democracia na Colômbia, tão 
decantada, "seja democracia de ta- 
to". 

Mas como acontece dasds que aa 
eleiçfea foram restebeieddaa, no 
finai doa anos 50, também as de boje 
se roallxam sob ftado de sítio. 0 
assassinato em 19*8 do dirigente 
liberal e populista Jorge Gaitâa, 
resultou no "bogoUxo'1 (violenta 
reação popular em Bogotá, capital do 
pais) e na decretaçlo do «ff do de 
Süo pela primeira vos na Colômbia. 
Besde então a medida "de exceção" 
tomou-se rotina. FW revogada M 
vezes em curtos períodos. A nacíflca- 
cão nacional, tomada como'bandeira 
por Beüuxui- depois de seu triunfo 
eleitoral em 1«M, colocou-se na 
cabeça da agenda das díscusades 
políticas. Há a violência guerrííbelra 
ea "repressão cetta" denunciada 
peloprocuradot^goral: ,, . 

No meio, comprimido, pdütíMmep- 
te derrotado, está Betancur. Retraio 
dessa sttuaçáo íol a tomada do 
Paládo da Justiça em Bogotá por um 
comando terrorista .e a operação 
militar de resgata. Morreram mais 

de cem pessoas. Depois se soube que 
es militares agiram por conte pró- 
pria. Betancur nio teve outro jeito 
senJo avalisar a operação posterior 
raenteJi-'-''54', ♦'w"',*• '"'      • ■" 

Tecnicamente um golpe de Estado. 
Em sua donúnda, ó procurador-geral 
tala em "trabalbds'sujos de contra- 
insurgência" e riscos de "nrgentini- 
xação da Colômbia", o que fatalmen- 
te levaria à "eeníroamaricanüuicío 
de nosso pais". Canários parecidos 
com os da guerra efvU de £1 Sa/vador 
já se produzem em repôee da 
Colômbia, como a do Madalena 
Médio. 0 ministro do govarno, espé- 
cie de cbefe da Casa Civil, Jaime 
Castro, adverte que "os militares não 
podam escolher a via da repressão 
cega 0 da política d» terra arrasada, 
parque estariam fazendo o jogo da 
repressão e do terrorison". 0 ex- 
presidente liberal Lqws Mcbebea 
condena "práticas de guerra suja. 
como na Argentina de tempos roceo- 
tésétráglga". t    __,    ,. 

Em 1980, pela primeira vez a 
Anistia Internacional acusou o go- 
verno colombiano de violações dos 
direito» bumanos. Foi constatada a 
"prátíca «istemiflca de tortura por 

parte das forças governamentais". 
JVum relatdrto de 144 páginas, divul- 
gado em Janeiro deste ano, â Améri- 
cas Waícn, organização norte-ameri- 
cana de defesa doa direitos bumanos, 
acusou aa Forças Armadas da Co- 
lômbia de execuções sumárias, tortu- 
ra, desaparecimento de pessoas e 
bloqueio aos esforços de pacificação 
nacional de Betancur. Um estado de 
segurança nacional com todos os seus 
componentes, Inclusive guerrikla e 
terrorismo, além da máfía da droga. 
E nio uma democracia que mereça 
esse nome, embora continuem sendo 
roaJizadas eleições. Talves por isso 
sejam sempre tio altas (Já quase 
chegaram a BO por cento) as absten- 
ções na Colômbia: 
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Com o fracasso do diálogo, 
M-19 mantém as guerrilhas 

Do "El Polt" 

Farei uma ssümativn do número 
de bameus e mulheres guerrilheiroe 
na CoMmbU é tarefa quaae inútil: 
pedem ser 3 mil, fazendo-M uma 
média por baixo a partir datjuüo que 
afirma cada uma daa organlzaçSee, 
ou muito mais, se levarmos em conta 
as versSes oaa Forças Armadas 
colombianas. 

Como ocorre com toda a guerrilha 
andina, seu modo de agir é elemen- 
tar; atua-se ao longo do eixo da 
grude cadeia montanhosa, que per- 
mita prolongados deslocamentat por 
s«us cumes, para-atacar províncias 
diíerentes e sempre com as alturas 
como retaguarda e refúgio. Na Co- 
lômbia, esta espécie de Slerra Maes- 
tra corre de sudoeste para noroeste, 
pswandn pelas pnnclpaisddades do 
pais. 

O principal « mais antigo grupo 
guerrilheiro sío as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
dirigido porJacobo Arenas e Manuel 
Marulanda. "Tlrofljo". Foi o primei- 
ro grupo, apesar de sua força e 
implantação camponesa, ou talves 
precisamente pela segurança que Isto 
lhe dá, a manter negociações de paz 
com o presidente Beusarlo Betancur. 
Respeita a trégua, participou das 
eleições legislativas e o fará na 
presiõeaciai, este mês, apoiando o 
partido União Patriótica, liderado 
por Jaime Fardo. O segundo em 
unport&nde é o Movimento 19 de 
Abril (M-19), "bicbo-papio" dos mili- 
tares colombianos. 

As Forças Armadas e em particu- 
lar o Exército jamais aceitaram os 
acordos de paz de Betancur, nem se 
deram ao trabalho de fingir acati- 
los. Em 1S&4, o ministro da Defesa, 
general Fernando Landazábal, teve 
que ser nomeado, numa bofetada 
com luva de pelica, embaixador da 
Colômbia na Holanda, onde redigiu 
um virulento texto, "O Preço da 
Paz", contra a política paciflcadora 
de Betancur. 

Seu sucessor, general Vega, nio 
melhorou em nada a situação, como 
ficou evidente na violenta soluçlo 
dada à tomada do Palácio da Justiça 
de Bogotá pelo M-19, em novembro 
passado, que deixou um saldo de 
mais de cem mortos. £ verdade, 
porém, que o M-19 reagiu mal e de 
maneira impulsiva, chegando a res- 
ponder ás provocações militares ao 
tentar seqüestrar o comandante do 
Exército, general Rafael Samudio. 

Durante o mês de março pratica- 
mente a única atividade guerrilheira 
é aquela mantida nas montanhas da 
província de Valle dei Cauca e nos 
arredores da cidade de Cali (a 
terceira cidade do pais, com 1,6 
milháo de habitantes) pelo Batalhão 
América, a brigada internacional do 
M-19, constituída por cerca de 500 
combatentes colombianos, peruanos 
e equatorianos. 

Carlos Pizarro, comandante do 
Batalhão América, substituiu Álvaro 
Fayad na chefia do M-19. Um "mlll- 
tariata", que sonha entrar desfilando, 
em Call, substitui um dos artífices da* 
fracassada  paz com Betancur. Oe 

militares, obviamente, estáo exultan- 
te»- 

Outros grupos guerrilheiros d* me- 
nor importância sfio o Exército 
Popular de Libcrtacio (EPL, maoís- 
ta), o Exército de Libcrtaçáo Nacio- 
nal (ELN, castrista), o Movimento de 
Autodefesa .Operária (ADO) e o 
Pátria Livre, de difícil Identiflcaçio 
para um observador estrangeiro. 
Seja como for, sAo todos movimentos 
guerrilheiros que procuram forçar, 

pela esquerda (há também os esqua- 
drões da morte, de direita, que 
operam nas capitais), transforma- 
ções profundas nas estruturas políti- 
cas do século 19 ainda vigentes no 
país, • ■' ÍA 

Caberia, finalmente, questionar o 
motivo do fracasso dás Forças Ar- 
madas e de sua amargurada e 
rancorosa resignação õbm a existên- 
cia de uma guerrilha crônica --área 
em que triunfaram teus colegas 
argentinos, chilenos, bolivianos, bra- 
sileiros a paraguaios. Para compre- 
ender este fracasso é necessário, em 
primeiro lugar: lembrar o "dima" 
ÍMÜtucionaf odombianO: apesar de 
toda a vioiènda que Impregna a sua 
sociedade, esto clima nio é propício à 
barbárto. generalizada e-organizada 
cometida em outras repúblicas sul- 
americanas. •   

COLÔMBIA: 100 ANOS^DE VIOLÊNCIA - Leslie Wirpsa. 

Desde o seu surgimento no século passado, os partidos 
Liberal e Conservador se alternam no poder na Colômbia, re- 
correndo freqüentemente à violência para manter suas posi- 
ções. 

As tendências liberal e conservadora surgem na Colômbia 
pouco depois da independência em -1813. Os simpatizantes de 
Simón Bolivar formarSo o núcleo do Partido Conservador, pro- 
pugnando um governo fortemente centralista em estreita..aiian 
ça com a Igreja Católica. Os liberais emergiram seguindo a - 
Francisco de Paula Santander, que propunha um Estado descen- 
tralizado, controle estatal da educação e amplo direito ao - 
sufrágio. 

As diferenças progamáticas dos partidos foram desapare- 
cendo com o tempo. 0 poder econômico e político da nação foi 
consolidado dentro do marco de um bipartidarismo controlado 
pela classe dominante que n3o deixou espaço aos opositores. 

Na virada do século se produziram fatos que marcarão o 
futuro desta nação andina: 

**** Nasceu a classe operária que entre 1910 e 1930 concul- 
sionou o país com greves reprimidas pelos conservadores. 

**** Em 1919 nasce o Partido Socialista Colombiano e na déca 
de de 20 começou a tirar votos dos liberais. Assim, os libe- 
rais vão para a esquerda e recuperam-se e constrói uma forte 
base urbana mostrando sua capacidade cooptaçâo. 

****! Em 1948, no governo conservador, Jorge Gaitán- surge co- 
mo líder populista contestador dentro do liberalismo. Há um 
racha no liberalismo, com Gaitán se popularizando. Favorito 
para as eleições morre assassinado no mesmo ano. 

**** De 1948-58, Colômbia vive uma guerra civil iniciada com 
a morte de Gaitán e que segue com guerrilhas e grupos arma- 
dos em combate nas zonas rurais. Mais de 200 mil colombianos 
morrem durante a "La Violência". 

**** Em 58 os conservadores e liberais assinam a paz criando 
a Frente Nacional que estabelece o rodízio no poder a cada 4 
anos, exluindo os outros partidos. Fortalece-se o biparti dar imo 

**** Em 1959 é fundada as FARC, braço armado do PCC, nascidas 
do grupo "Tirofixo", ex liberal que vira comunista. 

**** Em 1970 o grupo ANAP0, autodeclarado herdeiro do nacio- 
nalismo do ditador Gustavo R. Pinilla (53-57), perde as elej_ 
ções -ditas fraudulentas-. A partir daí fundam o M-19, grupo 
guerrilhero que em 1980 ganha notoriedade ao roubar a espada 
de Simón Bolívar e prometendo devolvê-la quando a Colômbia - 
conquistar a sua segunda independência. 

(Notícias Aliadas - 22/5/86) 


