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TODOS ESTES ESTÃO AMEAÇADOS DE MORTE 

de M CPT enviou a Brossard a seguinte lista de pessoas ameaçada 
morte; são padres, bispos, líderes sindicais, agentes... 

- D. Benedito Ulhoa Vieira, Vice Presidente da CNBB e Arcebispo 
de Uberaba; D. Pascácio Retler Bispo de Bacabal MA, D. Antônio 
possamai. Bispo de Ji Paraná RO; D. Geraldo Verdier de Guajará 
Mirim GO; D. Aldo Mongiano de Boa Vista RR; D. Aparecido losé Ui 
as de Registro SP; D. Henrique Froehlich de Sinop M' e D. I/ido- 
ro Kozinski de Três Lagoas MS. 
- Pe José Bragheto de Barrinha SP, Pe João Van der Heyten de Ca- 
nanéia SP; Pe Miguel Patvik de Brasilândia MT; Pe José Almeci de 
Lima Campos MA; Pe Ricardo Resende de Conceição do Araguaia ^A; 
Pe Ney Barreto de Xinguara PA e Pe Pedro de Rio Maria PA. 
- As agentes de pastorais Lourdes Lúcia Goi de São Sebastião 
Tocantins GO e Irmã Zelia de Unai GO. Lurdes trabalhava com o 
Josimo e é candidata a suplente de senador pelo PT goiano. 
- 0 advogado Oswaldo Alencar Rocha de Goiânia, assessor da CPT. 
- Os sindicalistas e líderes rurais José Aparecido Rodrigues de 
Brasilândia MT; Joaquim Juvêncio da Silva, Vice Prefeito de Wan- 
derlândia GO; Hamilton Pereira da CPT; Adão Onofre Rosa de Goiâ- 
nia GO; Maria Aparecida de Unaí GO; José Martins da Siiva de Co- 
lorado d'Oeste RO; Manuel dos Santos de Serra ialhada PE; João 
Fjeutério de Mundo Novo MS; Dionísio Cruz, de Poço Redondo SE: 
Gilmar Evangelista de Caruaru PE- Feljpe Brandão de Salvador BA- 
Odemar Negreiros de Imperatriz MA e Luiz VJla Nova, .Josemar Fer- 
—ndez e Vílio Oliveira todos de Santa Luzia MA. 

Folha de S.Paulo 20 iunho 1986. 
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trabalhadores sindicalismo 
TRECHO DA TESE DO MOVMENTO DE OPOSIÇÃO SINDICAL METALÚRGICA DE SP 
A SER APRESENTADA NO II CONGRESSO DA CUT ESTADUAL/SP E II CONCUT 

ESTRUTURA E ESTATUTO ^ .*! 

A criação da CUT em agosto de 1983 tepre 
sentou um passo fundamental na luta dos tra- 
balhadores brasileiros no sentido de romper 
com a estrutura sindical atrelada ao Estado 
« da acordo com os interesses da' burguesia • 

. A CUT tem crescido bastante neste ultitao 
período, superando os problemas iniciais de 
construção. Ho ano passado, cerca de 7 mi- 
lhões de trabalhadora» participaram de quase 
mil greves em todo o país. Destas, perto de 
70% lotam dirigidas por ccoipanhelros que es- 
tão vinculados às propostas da CUT.    <. '„ 

Hoje, diante do quadro da luta de ciai;::-4 

ses , quando, a burguesia lança contra '' oa 
trabalhadores o pacote econômico, como una 
tentativa de melhorar suas condieões/y; para 
consolidar o processo de tranjilç»^ através * 
do Congresso Constituinte, S nèeesaSrto que 
tenhamos mais claro quais são nossas tarefas 
no processo de construção da CUT. 

Na luta contra a es.t rutura a indicai que- 
remos construir uma CUT' que seja independen- 
te a autônoma ea ralação «o Batido, a burgue 
ala c aos partido* políticos;' Uma Central T 

que responda ao* interessa* da classe traba- 
lhadora * que aeja uma direção afetiva para 
o conjunto da* massas trabalhadora*. Desta ' 
forma, « CUT dava aar receptiva e incentiva- 
dera da participação 4o* trabalhadores   ant* 
aua vida • íuneionamento, superando * corpo- 
rativismo a aa fonhás da organiiação aiadi -„Aj 
cal da cúpula do tipo CGS, OSI, ate. 

Como esta na tese da Executiva Nacional ' 
ao 29 Congresso Nacionali "Avançar na eon* - . 
trução e consolidação da CUT significa tran* 
forma-la em instância de articulação horicon 
tal a vertical do conjunto da claas* traba - 
Ihadera no Brasil." 

Nasce sentido, lutamos hoje para con* - 
truir a hegemonia da CUT no movimento ■indi- 
cai, ascendendo, portanto, que a unidade do* 
trabalhadores se construirá a partir das lu- 
tas concretas que travamos contra o* patroa* 

e o governo com base na defesa intransigente 
doa princípio* sobre o* qual* foi fundada a 
CUT. 

Fará 1**0, 2 preciso que a CUT se organi 
ze com força própria em toda* a* categoria*. 
Além disso, é necessário que a CUT tenha um 
projeto de articulação nacional das lutas ' 
sob sua direção, expandindo-as intercatego - 

ria* e articulando o* vário* trabalhadora* ' 
organisados (delegados sindicais, cipeiros, 
membros da comissões de empresa). 

CONSTRUIR A CUT PELA BASE 

Um dos pontos principais da fundação da 
CUT c a luta pelo rompimento da estrutura 
sindical corporativa * cupulista. A partir ' 
desse Congresso Nacional abre-se um geríodo 
d* construção de.forma* da organização  que 
avancem neste sentido. 

OS DEPARTAMENTOS PROTISSIOHAIS DA CUT 

Deféndemo* uma estrutura que se construa 
§ partir do* sindicatos por ramo de ativida- 
ga econômica, sindicatos fortes que orga- 
nizem o conjunto dos trabalhadores em atiyl 
.dade* afln*. Neste momento existem duas pro- 
postas principal* de como organizar estes * 
sindicato* no interior da CUTt o* departamen 
to* e as federações.        i  

Entendemos que existem 3 critérios funda 
mentais a £artir dos quais deve ser feita es 
ta discussaoi 

- que a forma de organização (departamen 
Co ou federação) seja subordinada ã estrutu- 
ra a direção da Central; 

■ - que articula as diretorias de sindica- 
tos filiado» S CUT e aa oposlçõe* reconheci- 
da* pela CUT; 

' - que esta forma de organização tenha co 
mo eixo central a organização das luta* a a 
construção'da hegemonia da CUT no movimento 
sindical.      i ,;, 

Partindo destes critério*, procuramos a- 
baixo dar um quadro da* principal* diferen - 
ças entre a* duas proposta*;. 
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'  AS OPOSIÇÕES SINDICAIS . 

Dentro dós princípios que definimos ante- 
riormente, de construir a hegemonia da CUT a 
partir da base no movimento sindical, e neces^ 
sãrio termos uma política para os sindicatos 
que estão sob a direção dos pelegos ou dos re_ 
formistas-. Desta forma a CUT* deve construir ' 
oposições comprometidas com sua plataforma de 
lutas e sua concepção de pratica pela' base , 
No caso de jã existirem, reconhecê-las a par- 
tir de critérios claros. 

Fera que uma oposição seja reconhecida pe 
Ia CUT, propomos os seguintes critérios que 
deverão ser incorporados como medida estatutá 
ria; 

«- que a CUT reconheça somente oposições 
com existência permanente, com atividade regu 
lar junto ã categoria e aberta ã participação 
dos trabalhadores desta categoria; 

- que esta oposição publique material cla^ 
ramente comprometido com os princípios da CUT 

e que assuma publicamente a sua vihculação a 
CUT, usando logotipos, etc , 

No caso de existirem dois ou mais grupos1 

de oposição que satisfaçam estas exigências,e 
tendo como ponto de partida que a função prio 
ritãria das oposições e a conquista da dire - 
ção do sindicato, a direção da CUT no nível ' 
correspondente ao sindicato (regional, esta - 
dual ou nacional) devera garantir a realiza - 
ção de uma plenária de todos os trabalhadores 
da base do sindicato, convocada explicitamen- 
te com o objetivo de escolher a coordenação ' 
de. oposição sindical reconhecida pela CUT.Es- 
ta plenária devera ser convocada com crité- 
rios de participação delegada a partir das 
fábricas, empresas e/ou regiões, definidos pe, 
Ia direção da CUT que a convoca. 

A £artir do reconhecimento e garantido S 
oposição: 

- apoio financeiro e político e assessori 
a por parte da CUT; 

- direito a representação nos congressos 
e
Adireito dos delegados participarem das ins- 
tâncias de direção da CÜT; 

- apoio nas eleições sindicais. 

REPRESENTAÇXO SINDICAL SAS EMPRESAS 

No processo de construção de uma nova esr 
crutura sindical, e necessário que haja um ' 
trabalho específico de implantação do sindica 
to na base através da construção de organis -. 
mos de representação sindical nas empresas. ' 
Para a escolha da direção destes organismos ' 
poderão votar e ser votado apenas os sindica- 
lizados. Esta proposta não pode ser confundi- 
da com as Comissões de Fábrica, das quais fa- 
laremos mais adiante. 

AS COMISSÕES DE FABRICA OU EMPRESA 

As Comissões de Fabrica ou Empresa devem 
ser construidas como organismos que represen- 
tam o conjunto dos trabalhadores daquela fa - 
brica ou empresa, sindicalizados ou nao. Suas 
tarefas vão alem do trabalho sindical na fã - 
brica ou empresa e por isso devem ser indepen 
dentes da estrutura sindical, buscando se 
constituirem como uma verdadeira escola de po 
der operário. As comissões de fábrica ou em - 
presa fazem, no processo de luta, avançar a 
ãuto-organízãçãb dòs' trabalhadores, que deci- 
dem suas formas de eleição, funcionamento e 
auto-sustentação. As comissões aplicam na sua 
prática cotidiana os elementos da democracia 
operária; as assembléias de fábrica como or - 
gão soberano para tomada de decisões, o cum - 
primento ãs decisões gerais da categoria e da 
classe. 

A relação das Comissões de Fábrica com os 
Sindicatos deve ser política, ou seja, cora as 
direções combativas e comprometidas com a lu- ' 
ta a relação deve ser de apoio e reforço mu- 
tuo, já com as direções conciliadoras a rela- 
ção deve ser de combate. 

Os sindicatos e oposições na campo da CUT 
tem a tarefa fundamental de lutar pela cria - 
ção das Comissões de Fábrica ou Empresa. 

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS HORIZONTAIS 

Proposta; 

Criar e incentivar formas horizontais^de 
participação de base, respeitando-se as vari- 
as realidades regionais. Essas formas de org£ 
nização devem ser dirigidas pelas direções da 
CUT eleitas ,em.Congresso; 

A partir do Congresso Nacional/86 abre-se 
um período de-organização dessas formas de 
participação. No próximo Congresso realiza-se 
um balanço da experiência com o sentido de in 
corporâ-la ou hão nos estatutos e funcionamen 
to da CUT. 

Porque propomos estas estruturas: 

1. Elas permitem o contato de trabalhado- 
res isolados de categorias cujas diretorias 
sindicais são pelegas com sindicatos e oposi- 
ções da CUT, favorecendo a formaçao_de oposi- 
ções" Sindicais 'e a disputa da direção do sin- 
dicato; 

2. Elas efetivam, na prática, o rompimen- 
to com o corporativismo: diversas categorias 
incorpioram em seu cotidiano discussões, assem 
bleias, plenárias conjuntas, discutindo e lu- 
tando enquanto classe. Nesse sentido fazem a- 



trabalhadores sindicalismo 

vançar a consolidação da CUT enquanto uma cen 
trai classista; 

3. Ao levar a CUT como direção das lutas 
nas bases mesmas das categorias, elas trazem 
os trabalhadores para a defesa das propostas 
da CUT, fazendo avançar a construção da hege- 
monia na base do movimento sindical, nas fa - 
bricas e locais de trabalho; 

4. Elas permitem que se estabeleça um vín 
culo expontâneo com o movimento popular, favo 
recendo a união das lutas do movimento popu - 
lar com o movimento sindical, levando as pro- 
postas da CUT para os trabalhadores também em 
seus locais de moradia. 

Obs.: A experiência das Zonais em São Paulo , 
ou dos Comandos de Base no AÍJC» apesar . 
de recentes, mostram a importância  da 
CUT avançar nesta direção. 

TESE DA EXECUTIVA NACIONAL DA CUT 
PARA 0 II CONCUT - TRECHO: QUESTÃO SINDICAL 
A NOVA ESTRUTURA SINDICAL 

Questão sindical 
A nova estrutura sindical 

1. A atual estrutura sindical: dividir para dominar 
1. É sabido que a chamada Revolução de-30 criou as condições políticas 

einstitucionais para acelerar o processo de ex.-ansâo capitalista no Brasil. 
De um lado, a partir de 1930, os sucessivos governos interviram na econo- 
mia para criar bases que facilitariam a expansão das empresas (grandes 
conglomerados nacionais e internacionais) de outro, buscaram controlar o 
movimento sindical criando, assim, condições para intensificar a explora- 
ção dos trabalhadores sem a resistência destes. Até 1930 os trabalhadores 
eram livres para se organizarem como entendessem. Os trabalhadores é 
que determinavam seus estatutos, a forma de sustentação financeira. 

2. Visando controlar a organização dos trabalhadores t que foi promul- 
gado, em 1931 por Cetúlio Vargas, o Decreto-lei n? 19.770. Pelo enqua- 
dramento sindical que passava a vigorar o conjunto de trabalhadores de 
uma mesma empresa era distribuído por dezenas de sindicatos com datav 
base diferenciadas. 

3. Nós sabemos que uma empresa em seu funcionamento vai criando es- 
pecificações e diversificações, buscando com isto, o máximo de lucro e 
produtividade. É claro que todos os trabalhadores contribuem dentro de 
Sua especialidade para aumentar o lucro e a rentabilidade da empresa. A 
unidade dos trabalhadores da empresa se dá porque todos (os operários de 
produção, engenheiros, assistentes sociais, vigilantes, etc.) são explorados 
pelo mesmo capital. Se o capital oi reuniu no mesmo local de trabalho pa- 
ra explorá-los è lógico que eles estivessem remidos no mesmo sindicato 
para lutar contra a exploração. Para evitar isto, historicamente, os pa- 
trões, através do Estado (Decreto-Lei n? 19.770 de 1931 e a Consolidação 
das Leis do Trabalho de 1943), dividiram os trabalhadores de uma mesma 
empresa em diversos sindicatos com datas-base diferentes. 

4. Dividiram o conjunto de trabalhadores de uma mesma empresa se- 
gundo as categorias com datas-base diferenciadas e com sindicatos por 
município, preferencialmente. Se tomarmos, por exemplo, o setor meta- 
lúrgico veremos que cada grupo profissional pertence a um sindicato, po- 
dendo ter neste setor até 30 sindicatos, apesar do patrão ser o mesmo (os 
donos da metalúrgica). Ademais criaram mil dificuldade» para as catego- 
rias se organizarem em sindicato, para os trabalhadores realizarem assem- 
bléias, greves, inventaram funções assitendais para o sindicato e o trans- 
formaram em órgão do Estado, principalmente através do imposto sindi- 
cal. 

5. Ao dividir os trabalhadores por categoria com sindicatos por municí- 
pios e datas-base diferenciadas, os patrões e o governo enfraqueceram 
nossa organização e estrutura. Cada categoria, ou seja, cada sindicato pre- 
cisa ter mimeógrafo, off-set ou rotativa, máquinas de escrever, departa- 
mento de imprensa, dispersando esforços humanos e econômicos que 
poderiam estar concentrados no sindicato por ramo de atividade econômi- 
ca. 

6. Para completar sua obra, o governo proibiu a existência de central' 
sindical, transformando as federações e confederações, sustentadas pelo 
imposto sindical e eleitas indiretamente como representantes da organiza- 
ção vertical dos trabalhadores, impedindo assim, a existência de represen- 

tação do conjunto dos trabalhadores a nível horizontal, o que só poderia 
ser leito por uma ccutral. Enfraquecer a organização dos trabalhadores 
em todos os níveis c o objetivo central da atual estutura sindical. Hoje te- 
mos 46 anos de funcionamento desta estrutura. Nós trabalhadores fomos 
educados para persarmos em nossa categoria, nossa federação, nossa con- 
federação. Fomos educados para pensar cm lermos de categoria e não em 
lermos da classe trabalhadora. 

7. Com nossas lutas, no entanto, fomos destruindo na pràiica esta estru- 
tura sindica] imposta pelos governos e patrões. A criação da CUT foi um 
dos maiores golpes nesta estrutura, pois ela organiza o conjunto da classe 
trabalhadora horizontalmente a nível regional, estadual e nacional. 

2. A estrutura que queremos: unir para lutar  

e. A construção da CUT que possibilita a organização do conjunto da 
classe trabalhadora foi um passo imenso para construir u estrutura sindi- 
cal que interessa aos trabalhadores, poisfomos nós que determinamos sua 
estrutura, seus estatutos, súa sustentação financeira etc... Mas temos que 
avançar o processo de consolidá-la tanto a nível dos Estados como do con- 
junto dos trabalhadores. 

9. Se a CUT articula horizontalmente o conjunto das categorias, temos 
de criar mecanismos em seu interior para articulá-las verticalmente. Neste 
sentido, tanto para fortalecer a CUT, como para consolidá-la, a criação 
dos departamentos profissionais é fundamental. A CUT passa a articular 
horizontalmente e verticalmente o conjunto da classe trabalhadora. A ar- 
ticulação no interior da CUT, via departamentos profissionais deve ter pe- 
lo menos quatro objetivos: ' 
a) implantar e desenvolver as atividades da CUT nos ramos de atividades; 
b) organizar e formar os cutistas para atuarem nas campanhas salariais e 
no cotidiano dos ramos de atividades;- -■»1' 
c) organizar os cutistas para conquistarem os sindicatos nas eleições; 
d) desenvolver e fortalecer a consciência de classe em todos os ramos de 

10. Avançar na construção e consolidação da CUT significa transformá- 
la em instância de articulação horizontal e vertical do conjunto da classe 
(rabathadora do Brasil. ,. 

11. Ademais, para enfrentarmos os patrões e sua tática de nos dividir é 
fundamenta] que avancemos na proposta de desmunicipalização dos sindJT.. 
cates rumo á criação de sindicatos de base estadual. Sindicatos por ramos 
de atividade econômica de base estadual serão instrumentos de fortaleci- 
mento da classe trabalhadora, enquanto classe e instrumento de avanço de 
um sindicalismo forte e combativo. 

12. Além disso o sindicato por ramo de atividade econômica de base es- 
tadual nos permitirá reunir as estruturas administrativas e pessoas que es- 
tão dispersas por vários sindicatos em um só local, fortalecendo ainda 
mais o sindicato. Uma Centrai forte que articula horizontal e verticalmen- 
te os trabalhadores aliada a um sindicato forte, organizado pela base, 
através das comissões sindicais de base, significa fortalecer-nos para en- 
frentar o governo e os patrões. 

13. Hoje, mais do nunca, no atual estágio da luta de classes no Brasil, 
precisamos de uma Central forte, pois o pacote econômico imposto pelo 
governo legisla para todos, para a classe trabalhadora, logo temos que en- 
frentar o governo e os patrões em conjunto como classe. Esta é a tarefa 
histórica que temos pela frente: avançarmos nossa consciência e nossa or- 
ganização de categoria á ciasse. E é na CUT articulando nossas lutas hori- 
zontalmente e verticalmente que responderemos a este desafio. 

3. Prlncfplos para a nova estrutura sindical  

Capitulo I — Do principio da liberdade e autonomia sindical 

Artigo If Liberdade e autonomia sindical. A estrutura sindical garantirá a 
mais ampla liberdade sindical em todo os locais de trabalho, em iodas as 
instâncias e em todas as formas de relacionamento e solidariedade nacio- 
nal e internacional. 

O sindicato será soberano em suas decisões e manterá autonomia em re- 
lação ao Estado, à classe patronal, aos partidos políticos, aos credos reli- 
giosos e ás concepções filosóficas. 
Artigo 2? Sindicato classista c de lula. Dentro da realidade de conflito de 
classes em que vivemos, o sindicato será um instrumento de luta dos traba- 
lhadores em defesa de suas reivindicações e objetivos históricos, comba- 
tendo a política de colaboração de classes e não compactuando com pla- 
nos de governo contrários aos interesses dos trabalhadores. O sindicato se 
constitui num instrumento de luta para unificação dos trabalhadores des- 
de os seus locais de trabalho até sua instância máxima. A unidade deve ser 
garantida pela força política e pelo avanço da consciência da classe traba- 
lhadora na sua luta contra a exploração patronal. Neste sentido, .negamos 
a unicidade sindicai que é imposta pela lei. 

O sindicato organizado desde a base manterá a unidade na luta contra a 
exploração patronal. O sindicato buscará a sindicalização dos trabalhado- 
res como forma de fortalecimento político da luta sindical, fortalecimento 
da organização e da autonomia financeira. 

Artigo 37 Organização sindical. O sindicato será organizado por ramo de 
atividade econômica (no setor agropecuário, industrial e serviços), tendo 
como meta a aglutinação de atividades afins num mesmo sindicato. Na 



BfctSL. 

trabalhadores 
medida do possível a organização sindical deve ampliar a sua base geográ- 
fica visando a desmunicipalizaçSo do sindicato. Os profissionais liberais 
devem buscar se unir sindicalmente ao ramo de atividade a que pertecem, 
podendo, como medida transitória, se associar aos sindicatos profissionais 
jà existentes ou ao sindicato do ramo a que pertencem. Os sindicatos po- 
derio criar, de acordo com as suas necessidades, mecanismos específicos 
para tratarem de problemas específicos. Os trabalhadores criarão suas for- 
mas de organização, desde os locais dé trabalho atè os seus órgãos máxi- 
mos. Todos os trabalhadores terão sua organização sindical, tanto no se- 
tor privado como no setor público. As assembléias dos sócios decidirão so- 
bre os estatutos obedecendo princípios e normas básicas aqui expostos. 

Artigo 4? Ação sindicai: O sindicato desenvolverá uma ação sindical de 
combate sistemático a todas as formas de exploração, tanto na cidade co- 
mo no campo, utilizando-se todas as formas de luta que achar oportunas e 
que busquem reais conquistas econômicas, políticas e sociais. 

Artigo 5? Elciçòes sindicais. Todas as eleições serão livres e democráticas, 
garantindo-se iguais condições para todos os concorrentes. As eleições se- 
rão diretas para a comissão de base e sindicato de base. As eleições para as 
instâncias superiores poderão ser realizadas pela forma direta ou por con- 
gresso, conforme seus estatutos. As eleições sindicais serão coordenadas 
por mecanismos criados pelos próprios trabalhadores, em suas diversas 
instâncias, garantindo-se a democracia conforme definida nesta carta de 
princípios. \ 

Artigo 67 Sustentação financeira. O sindicato e demais instâncias criarão 
formas de sustentação financeira que garantam o desenvolvimento da lu- 
ta, a solidez de sua organização e o avanço da consciência da classe. Todas 
as formas impostas pelo Estado ou outras formas de sustentação financei- 
ra que comprometam a autonomia sindical deverão ser abolidas e rejeita- 
das. A assembléia de trabalhadores ou o Congresso, no caso das instâncias 
superiores, serão soberanos para decidir como arrecadar fundos, como 
distribui-los pelos diversos itens do plano de ação sindical e come fazer a 
prestação de contas. 

Artigo 77 Democracia. Não há independência sindical real frente aos pa- 
trões e ao governo sem o exercício da mais ampla democracia sindical. 
Neste sentido a estrutura sindical deve ser instrumento regido pela mais 
ampla democracia da classe trabalhadora em todos os níveis, em todos os 
organismos e instâncias, garantindo desta forma, a mais ampla liberdade 
de expressão das correntes de opinião internas e mantendo a unidade de 
aeão. I 

Capítulo II — Normas básicas sobre as instâncias sindicais, as 
funções, os órgãos de decisão, as eleições e a duração do mandato. 
Artigo 87 Sobre a comissão sindical de base: 
11. Constituição da comissão sindical de base: em cada local de trabalho 
será criada uma comissão sindical de base tendo como referência, para a 
sua composição numérica, o número total de trabalhadores. Os trabalha- 
dores do local de trabalho, juntamente com o sindicato, decidirão sobre a 
composição numérica da comissão sindical de base. 
S 2. As funções da comissão sindical de base serão as seguintes: 
a) representar os trabalhadores no local de trabalho; '■ 
b) levar a política sindical do sindicato débase dentro da empresa, garan- 
tindo as resoluções dos congressos, assembléias e plenárias; 
c) promover a sindicalização; 
d) garantir o cumprimento dos acordos coletivos celebrados; 
e) levar para dentro da empresa todo o material de propaganda do sindica- 
to,- de suas campanhas e do seu plano de ação; 
0 Participar da plenária do sindicato de base;    -   - • 
§ J. Os órgãos de decisão da comissão sindical de base serão os seguintes: 
a) Assembléia dos trabalhadores do local de trabalho;.. 
b) Direção: coordenador, vice-cootdenador e secretário, podendo, a dire- 
ção criar outros cargos que achar convenientes. 
§ 4. As eleições sindicais para a comissão de base serão realizadas da se- 
guinte forma: 
a) Votam todos os trabalhadores maiores de 16 anos, em dia com as suas 
obrigações e que tenham se associado até a publicação do edital que con- 
voca as eleições; 
b) podem ser votados os sindicalizados maiores de 16 anos, em dia com 
suas obrigações e com, pelo menos, seis meses de sócios; 
c) aT eleições serão feitas através de-chapas ou de listas, sendo vencedor 
quem obtiver maior número de votos válidos recolhidos; 
d) Para que a eleição seja válida, será necessário alcançar um quorum de 
50% mais um dos votantes para todos os escrutlneos. 
e) as eleições sindicais serão coordenadas, desde a sua convocação até a to- 
mada de posse da nova direção, por uma comissão eleitoral, escolhida pela 
assembléia dos trabalhadores do resoectivo local de trabalho; 
0 ocorrendo problemas de impasses que não puderem ser resolvidos pela 
comissão eleitoral, esta deverá convocar assembléia para decidir; 
g) a eleição será de forma direta; 
h) o edital de convocação das eleiçõesa será publicado no prazo de noven- 
ta dias antes do término do mandato da diretoria que deixa o cargo, 
i) o prazo para a tomada de posse será de quinze dias, no máximo. 
§ 5. O mandato da comissão sindical de base será de dois anos. 

Artigo 97 Sobre a delegacia sindical rural. 
§ /. Constituição da delegacia sindical rural: A delegacia sindical rural 
reunirá, organizadamente, o conjunto de trabalhadores rurais assalaria- 
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dos e de pequenos proprietários, de um ou mais bairros rurais. 
§ 2. As funções da delegacia sindical: 
a) representar os trabalhadores de sua delegacia sindical; 
b) coordenar as atividades da delegacia sindical; 
c) levar as deliberações dos congressos, plenárias, assembléias e esiatuios 
do sindicato; 
d) participar das instâncias superiores de acordo com as deliberações esta- 
tutárias. 
§ 3. Os órgãos de decisão da delegacia sindical rural: 
a) Assembléia geral da delegacia sindical; 
b) direção, com executiva. 
§ 4. As eleições para a direção da delegacia sindical rural serão feitas da 
seguinte maneira: 
a) Votam todos os sindicalizados maiores de 16 anos, que estejam cm dia 
com as suas obrigações para com o sindicato e que tenham M. .i.»c.v;i.ulo aic 
a data das eleições; 
b) Podem ser votados todos os sindicalizados de 16 anos e com, pelo me- 
nos, seis meses de sócio. Para os cargos executivos, serão candidatos so- 
mente os de maior idade; 
c) As eleições serão feitas através de chapas, sendo vencedora a que obti- 
ver maior número de votos válidos recolhidos; 
d) Para que a eleição seja válida, será necessário alcançar.um quorum de 
507* mais um dos votantes,' em qualquer dos escrutlneos; 
e) As eleições sindicais serão coordenadas a partir do momento do encer- 
ramento das inscrições das chapas, por unia comissão igualitária de mem- 
bros indicados pelas chapas concorrentes, podendo ser ou não da chapa. 
Em caso de empate no número de membros da comissão igualitária, esta 
deverá indicar um nome de consenso para compor a comissão. Não haven- 
do consenso, a comissão deve convocar uma assembléia que decidirá sobre 
o nome a ser incorporado á comissão igualitária; 
0 A comissão igualitária garantirá as condições de igualdade ás chapas 
concorrentes. Tais condições de igualdade constarão de normas eleitorais 
no estatuto do sindicato, que regerá a delegacia sindical. A comissão igua- 
litária deverá executar rigorosamente as normas eleitorais. Após ter dado 
posse á nova diretoria, termina a missão da comissão eleitoral igualitária, 
extinguindo-se; - 
g) A eleição para a delegacia sindical será direta; 
h) O edital de convocação para as eleições sindicais, da delegacia sindical 
deverá ser publicado e divulgado amplamente á toda base da delegacia, no 
prazo de noventa dias antes do término do mandato da diretoria que dei- 
xa o cargo; < ■   • '• •' • •• ■ 
i) O prazo para a tomada de posse da nova diretoria será de, no máximo, 
quinze dias, não podendo ultrapassar o mandato da diretoria anterior. 
§ 5. A duração do mandato da diretoria sindical rural será de três anos. 

Artigo 107 Sobre o sindicato de base   ' 
§ /, Constituição do sindicato de base: em cada ramo de atividade econô- 
mica (no setor agropecuário, industrial e-serviços) os trabalhadores orga- 
nizarão o seu sindicato de base, podendo ser de abrangência municipal, in- 
termunicipal, estadual, interestadual, e nacional, sendo que se deve ter co- 
mo meta a desmunicipaiização do sindicato. Os trabalhadores profissio- 
nais liberais deverão se organizar de acordo com o estabelecimento no art. 
37. No caso dos trabalhadores urbanos autônomos, será criado o sindicato 
de base aglutinando ramos de atividades afins. No caso dos trabalhadores 
aposentados, será criado o sindicato de base dos aposentados, reunindo 
todos os aposentados sem distinção de seu ramo de origem. 
§ 2. As funções do sindicato de base serão as seguintes: 
a) representar os trabalhadpres em sua base;   ..••'■■ 
b) celebrar os acordos coletivos, respeitadas as demais instâncias; tais 
acordos serão extensivos a todos os trabalhadores;' 
c) elaborar e elevar o seu plano de ação sindical para o conjunto dos traba- 
lhadores de sua base; 
d) coordenar as atividades do conjunto das comissões sindicais de base; 
e) dirigir o conjunto de sua base dentro das deliberações de seus congres- 
sos, assembléias, plenárias e estatutos; 
f) participar das instâncias superiores dentro das deliberações dos congres- 
sos e assembéias, plenárias e estatutos. 
§ 3. Os órgãos de decisão do sindicato de base serão os seguintes: 
a) Congresso; b) Assembléia Geral; c) Plenária; d) Direção Executiva: c) 
Conselho Fiscal. 
Observação: dentro de cada sindicato de base, poderão ser criadas secreta- 
rias especificas, de acordo com as necessidades e problemas especificos. 
§ 4. Os órgãos de decisão serão assim compostos: 
a) Do congresso do sindicato de base .participam: os membros da direção 
do sindicado, os membros da direção da delegacia sindical rural (no caso 
do campo), uma orooorção de membibs das comissões sindicais de base c 
de trabalhadores de base eleitos em assembléia. Esta proporção deve ser 
estabelecida pelos estatutos do sindicato de base; 
b) A direção com executiva e o conselho fiscal devem ser definidos no esta- 
tuto do sindicato de base em relação á sua composição numérica; 
c) A plenária do sindicato de base será composta pelos membros da sua di- 
reção, pelos membros da delegacia sindical rural (no caso de campo) e por 
um número proporcional de membros das comissões sindicais de base, a 
ser definido pelos estatutos. 
§ i. As eleições sindicais, para a escolha da direção do sindicato de base, 
serão realizadas da seguinte maneira: 
a) Votam todos os sindicalizados maiores de 16 anos que estejam em dia 
com as suas obrigações e que tenham se associado até a data da publicação 
do edital de convocação das eleições; 
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b) Podem ser votados os sindicalizados maiores de 16 anos, em dia com 
suas obrigações, com pelo menos, seis meses de sócios. Para os cargos exe- 
cutivos, será exigida maiorídade; 
c) As eleições serão feitas 8travis.de chapas, sendo vencedora a que obti- 
ver maioria simples de votos válidos, observando-se o quorum de 50% 
mais um; 
d) Para que a eleição seja válida será necessário alcançar um quorum de 
50% mais um dos votantes em qualquer dos escrutineos; 
e) As eleições sindicais serão coordenadas a partir do momento do encer- 
ramento das inscrições das chapas, por uma comissão igualitária de mem- 
bros indicados pelas chapas concorrentes, podendo ser ou não da chapa. 
Em caso de haver empate no número de membros da comissão igualitária, 
esta deverá indicar um nome de consenso para compor a comissão. Não 
havendo consenso, a comissão deve convocar uma assembléia dos sócios, 
que decidirá sobre o nome a ser incorporado á comissão igualitária; 
0 A comissão igualitária garantirá as condições de igualdade ás chapas 
concorrentes. Tais condições de igualdade constarão das normas eleitorais 
do estatuto do sindicato de base. A comissão igualitária deverá executar ri- 
gorosamente tais normas eleitorais. Após ter dado posse á nova diretoria, 
termina a missão da comissão eleitoral igualitária, extinguindo-se; 
g) A eleição para a direção do sindicato de base será direta; 
h) O edital de convocação para as eleições sindicais será publicado e divul- 
gado amplamente em toda a base do sindicato, no prazo de noventa dias 
antes do término do mandato da antiga diretoria; 
i) O prazo para a tomada de posse da nova diretoria eleita, será de quinze 
dias no máximo, não podendo ultrapassar o mandato da antiga diretoria. 
{ tf. A duração do mandato, do sindicato de base, será de três anos. 

Artigo 11? Sobre os departamentos profissionais. 
§ 1. Serão criados departamentos profissionais por ramos de atividades a 
nivel nacional. 
$ 2. Os cepartamentos profissionais, estarão sob a orientação política da 
Direção Nacional da CUT, constituindo-se, dessa forma, como órgãos 
dentro da CUT e sob a Direção da CUT. 
§ J. O departamento profissional terá unia comissão profissional compos- 
ta por todos os membros da direção pertencentes ao ramo de atividade. A 
comissão profissional terá no mínimo 5 membros. No caso de ramos pro- 
fissionais não estarem representados na Direção Nacional o encontro na- 
cional de departamento profissional indicará a comissão. 
5 4. O mandato da Comissão Profissional e do Coordenador Geral da Co- 
missão será de 3 anos terminando junto com o término do mandato da di- 
reção que a empossou. 
{ 5. Cada departamento profissional realizará seu encontro nacional de 
departamento profissional com o objetivo de: 
a) Discutir a sua implantação; 
b) Discutir os critérios de participação nos encontros do departamento 
Profissional; 
c) Discutir o encaminhamento das campanhas nacionais de luta da CUT; 
d) Discutir e elaborar um Plano de Luta especifico para o seu ramo profis- 
sional a nivel nacional; 
e) Indicação da comissão profissional e do coordenador geral da comis- 
são. 
Funções do departamento profissional: 
a) Organizar e desenvolver as atividades da CUT nos ramos de atividades; 
b) Organizar e formar os cutistas para atuarem nas campanhas salariais e 
no cotidiano dos ramos de atividades; 
c) Organizar os cutistas para conquistar os sindicatos quando das eleições; 
d) Desenvolver e fortalecer a consciência de classe em todos os ramos de 
atividades; ..   • ■ 
e) Em base aos acordos nacionais conquistados pela Central, celebrar 
acordos especiais. 
§ 7. Cada departamento profissional de acordo com as suas características 
e necessidades, poderá criar comissões de trabalho nos diversos estados. 
Tais comissões de trabalho devem se integrar ao plano de trabalho da 
CUT Estadual. A nivel das comissões de trabalho nos estados além dos 
membros da Direção Nacional, participarão os membros da Diretoria da 
CUT Estadual que pertençam ao ramo profissional. 
§ 5. Os. departamentos profissionais serão acompanhados permanente- 
mente pela Secretaria de Política Sindical da CUT Nacional com o fim de 
implementar a sua estruturação, consolidação e integração geral na CUT. 
{ 9. Cada departamento profissional, de acordo com as suas possibilida- 
des, terá que dar sustentação financeira às suas atividades. A CUT Nacio- 
nal complementará esta sustentação. 

Artigo 12? Sobre a Central Única do Trabalhadores. A nivel de central dos 
trabalhadores serão obedecidas as deliberações do Congresso da CUT, 
formuladas em seus estatutos nos níveis nacional, estadual e regional. 

Capitulo III — Normas básicas sobre a sustentação financeira 
Artigo 137 As assembléias de trabalhadores dos sindicatos de base e os res- 
pectivos congressos das diversas instâncias superiores, deverão decidir so- 
bre as formas de arrecadação financeira, sobre a aplicação e administra- 
ção dos recursos financeiros e sobre a forma de prestação de contas, pre- 
servando o principio exposto no item. Deverão ser buscadas formas alter- 
nativas de sustentação financeira como: 
a) desenvolver uma política de abolição do setor assistencial do sindicato; 
b) racionalizar os recursos dos sindicatos implantando projetos conjuntos 
em itens que são comuns, a todos; * 
c) aumentar as contribuições junto aos trabalhadores: mensalidades, acor- 
dos coletivos e acordos específicos etc... 

d) garantir o desconto em folhas de pagamentos de todas as contribuições 
decididas pelo sindicato; 
Observ.aç.ão: abolição já, (Jo imposto sindical, tolerando-se apenas os doze 
meses previstas erStre a.ratificação da Convenção 87 e sua implantação. 

Capitulo IV — Normas básicas sobre o estatuto sindical 
Artigo 14? Os estatutos do sindicato de base serão elaborados e aprovados 
pelas respectivas assembléias dos sócios, tendo como referência os princí- 
pios e as normas básicas aqui expostas. A comissão sindical de base, será 
regulamentada pelo estatuto do sindicato, obedecendo-se aos princípios e 
normas básicas aqui expostas. 

Capitulo V — Normas básicas sobre o enquadramento sindical 
Artigo 15? O enquadramento sindical será feito por ramo de atividade 
econômica (setor agropecuário, setor industrial e serviços), tanto no setor 
privado como no setor público, podendo a sindicato ser de base munici- 
pal, intermunicipal, estadual, interestadual e nacional, tendo-se como me- 
ta a desmunícipalização dó sindicato. Quando, numa empresa, houver 
trabalhadores de diversos ramos de atividades econômicas, deve prevale- 
cer o ramo de atividade principal. Em caso de dúvida, os trabalhadores de- 
cidirão em assembléia a que sindicato se filiar. 

A Direção Nacional da CUT orientará e auxiliará na tarefa do enqua- 
dramento sindical, reunindo todos os dados técnicos necessários, ouvindo 
as assembléias de trabalhadores, os estudos e opiniões das direções sindi- 
cais de todas as instâncias e de todos os ramos de atividades econômicas. 
Os casos de dúvidas ou de conflitos serãp resolvidos pela Direção Nacional 
em conjunto com as partes.  .■..■.•:• 

Como referência básica para o enquadramento sindical será considera- 
do o quadro geral de atividades econômicas abajxo. com os respectivos 
critérios: 
§ I. Ramo de atividade econômica agropecuária. Serão enquadrados co- 
mo trabalhadores rurais, todos os assalariados rurais e todos os que exer- 
cem atividades rurais em regime de produção familiar e que não explorem 
mão-de-obra de forma sistemática. Quem assalaria mão-de-obra-de forma 
sistemática e cobra renda, não pode participar do mesmo sindicato que os 
trabalhadores rurais  ... 
{ 2. Ramo de atividade econômica industrial. Serão enquadrados, como 
trabalhadores na indústria, todos os.assalariados dos diversos ramos de 
atividades industriais. •.,.. 
§ 3. Ramo de atividade econômica do comércio e,serviços. Serâo.enqua- 
drados como trabalhadores no comércio c serviços, todos os assalariados 
dos ramos de atividades do comércio e dos serviços.   
§ 4. Ramo dos inativos: Serão enquadrados como aposentados todos os 
trabalhadores do conjunto dos ramos de atividades econômicas, indepen- 
dentemente do seu ramo de origem e que não.mais exerçam a sua atividade 
por.motivo de aposentadoria. O sindicato de base dos trabalhadores apo- 
sentados reunirá, num mesmo sindicato, trabalhadores das diversas ativi- 
dades de origem aglutinando um número expressivo de trabalhadores. 
§ tf. Ramo de atividades de serviços públicos. Serão enquadrados como 
trabalKadores funcionários públicos, todos os assalariados municipais, es- 
taduais.e federais. Os trabalhadores funcionários públicos poderão orga- 
nizar seus sindicatos de base pelos seus respectivos níveis: municipal, esta- 
dual e federal. No caso de sindicato de base dos trabalhadores funcioná- 
rios públicos municipais, sua base pode abranger .várias prefeituras próxi- 
mas e que reúnem um determinado número expressivo de trabalhadores. 
No caso dos sindicatos de trabalhadores funciofiários públicos estaduais e 
federais, cada um se organizará com base estadual. No caso de organizar o 
sindicato de trabalhadores públicos por ramos de atividades de serviços, 
deverá haver em cada ramo, um número significativo de trabalhadores, 
sendo que.se.deve. ter como meta a maior aglutinação de trabalhadores e 
não a subdivisão. 
§ tf., Ramo de atividade econômica dos autônomos urbanos. Serão enqua- 
drados como trabalhadores autônomos urbanos, todos os que exercem 
atividades econômicas nos ramos industrial ou serviços, por conta, pró- 
pria, e que não explorem mâo-de-obra assalariada. O sindicato de base 
dos trabalhadores autônomos urbanos poderá reunir diversos ramos de 
atividades..     , . ■' •  .. .•.•.. 
§ 7. Ramo de atividade dos profissionais liberais. Serão enquadrados no 
ramo de atividades econômicas a que estiverem ligados, podendo, transi- 
toriamente, continuar filiados aos seus sindicatos profissionais. Deve-se 
ter como meta a sindicalização dos profissionais liberais no ramo de ativi- 
dades a que pertencem, eliminando-se paulatinamente as categorias pro- 
fissionais liberais. 

4. Plano de Implantação da nova estrutura sindicar 

Como foi afirmado pela Plenária Nacional ^'estamos definindo uma es- 
trutura sindical para implantá-la". Pois bem,; após a deliberação.do.Con- 
gresso Nacional, a CUT, através de sua Direção Nacional, das CUT's Es- 
taduais e Regionais, de seus sindicatos filiados, de suas associações de fun- 
cionários públicos, de seus trabalhadores organizados nos locais de traba- 
lho, deverá batalhar para implementar a nova estrutura sindical. Entende- 
mos que o seguinte plano de implantação é possível de ser levado adiante: 

1. Implantação das garantias sindicais: 
a) Continuar exercendo pressão sobre c Senado para a ratificação da Con- 
venção 87 da OIT; 
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b) No texto da Constituição, devemos exigir que esteja explicito o seguin- 
te: liberdade e autonomia sindical, conforme a Convenção 87 da OIT, de- 
mocracia interna no processo eleitoral, na gestão e na organização sindi- 
cal, estabilidade para todos que exercem mandato sindical desde o local de 
trabalho até a central sindical, até um ano após o término de seu mandato. 
c) A Oireçio da CUT deverá elaborar um projeto global ou projetos espe- 
cificos sobre as garantias sindicais e encaminhá-los ao Congresso Nacional 
para serem apreciados e aprovados. As garantias sindicais são as seguin- 
te»: ■   ..    ■ .          
• estabilidade no emprego para todos os membros concorrentes ás eleições 
sindicais pelo período de 1 (um) ano; 
• estabilidade aos membros da Comissão coordenadora do processo elei- 
toral pelo período de 1 (um) ano; 
• garantia de criação e funcionamento de Comissão de Empresa indepen- 
dente da estrutura sindical, com estabilidade no emprego e condições de 
funcionamento dentro da empresa; 
• garantia de tempo livre (2/3 da jornada de trabalho) para todos os mem- 
bros das comissões sindicais de base e comissões da empresa, para seu 
exercício sindical dentro da empresa; 
• desconto em folha de pagamento de todas as contribuições sindicais de- 
finidas pelo sindicato; 
• livre circulação dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho; •- 
• livre divulgação de toda a propaganda sindical nos locais de trabalho; 
• garantia de realizações de assembléias dentro das empresas durante o pe- 
ríodo de trabalho; 
• remuneração normal paratodõs os trabalhadores que participarem de 
atividade sindical fora da empresa. 
d) Publicar 30 mil cadernos com a proposta aprovada pelo Congresso da 
CUT sobre a estrutura sindical e divulgá-la a todos os sindicatos da cidade 
e do campo. ■•  ■ .'■-. 
e) Todos os sindicatos da CUT deverão divulgar em seus boletins sindicais 
a nova proposta da CUT e realizar seminários e debates no sentido de bus- 
car formas de implantar a nova estrutura sindical. 

2. Implantação das comissões sindicais de base. ^ 
a) Em todos os locais de trabalho onde já for possível, devemos criar a co- 
missâo sindicai de base. Para tal criação, devemos garantir que haja um 
trabalho de organização anterior. O sindicato deve coordenar este proces- 
so, evitando assim que a classe patronal interfira na comissão sindicai de 
base. Pautar-se pelas normas básicas aqui expostas; 
b) Enquanto não for aprovada lei que dê garantia á comissão sindical de 
base, induir na pauta de reivindicações tal garantia sindical; 
c) Divulgar amplamente a proposta aprovada pelo Congresso sobre a co- 
missão sindica] de base nos locais de trabalho. Implementar a discussão 
juntos aos trabalhadores e desencadear o processo de implantação. Apro- 
veitar os momentos de luta organizada para esta implantação. 

3. Implantação das delegacias sindicais rurais 
a) Onde já existem delegacias rurais, reorientar a sua organização e estru- 
turação de acordo com a nova estrutura sindical; 
• consolidar a assembléia-geràl da delegacia sindical; 
• realizar eleições para díreção^da delegacia dentro de critérios aprovados; 
b) Onde ainda não existem, criar as delegacias sindicais, implantando a 
nova proposta; 

c) Iniciar a participação da delegacia sindical nas instâncias do sindicato 
de base e nas plenárias e congressos. 

4. Implantação do sindicato de base 
a) Onde já existem os sindicatos de base: 
• implantar o critério de sindicalização por ramo de atividade econômica 
através das assembléias de trabalhadores; 
• realizar os congressos com novos critérios; 
• criar a Plenária do sindicato de base; 
• realizar as eleições dentro dos novos critérios; maioria simples, quorum 
de 50% dos votantes, comissão eleitoral igualitária etc. 
b) Onde forem criados sindicatos de base novos: 
• criá-los dentro dos princípios e normas aprovadas pelo Congresso Na- 
ciona'1. 
c) As associaçõeV pré-sindicais já existentes: 
• reorientá-las dentro da nova estrutura sindical; 
• não pedir a carta sindical; 
• transformá-las em sindicato de base. 
d) Onde existem sindicatos pelegos: 
• criar e consolidar a. oposição sindical; 
• tomar o sindicato e reorientá-lo dentro da nova estrutura sindical. 
e) Onde for possível, iniciar o processo de aglutinação de ramos afins num 
mesmo sindicato de base. Combater a subdivisão. 

5. Implantação da sustentação financeira: 
a) batalhar pela abolição do imposto sindical; 
b) iniciar já um processo de desativação das áreas assistenciais dos sindica- 
tos, empurrando-as para o Estado; 
c) criar novas formas de arrecadação e ampliar as que já existem; 
d) criar novas formas de sustentação nacional, estadual e regional da 
CUT; 
e) elaborar projeto urgente que garanta o desconto em folha de pagamen- 
to de todas as contribuições decicidas pelos sindicatos, através de seus ór- 
gãos de decisão. - ■ ' 

6. Implantar um novo enquadramento sindical 
a) As assembléias de trabalhadores devem decidir a que sindicato perten- 
cer quando num mesmo local de trabalho existirem vários ramos de ativi- 
dades; 
b) Onde for possível, realizar a aglutinação de ramos de atividades afins 
num mesmo sindicato de base; 
c) No caso de funcionários públicos, realizar Encontros, Congressos e as- 
sembléias para decidir sobre a sua organização tendo em vista os princí- 
pios e normas básicas aporovadas pelo Congresso Nacional da CUT; 
d) No caso de trabalhadores aposentados, a partir de suas associações exis- 
tentes, iniciar a criação de seus sindicatos, bem como as comissões sindi- 
cais de base que poderão ser por bairros, regiões ou municípios; 
e) No caso dos profissionais liberais, tendo em vista a sua incorporação ao 
ramo de atividades econômicas a que pertencem, e tendo em vista a sua 
existência atual em sindicatos profissionais, a CUT deve desencadear um 
processo de discussão no sentido de buscar as formas transitórias para este 
caso especifico; 
0 Finalmente, a Direção da CUT Nacional deve acionar os seus mecanis- 
mos para orientar e auxiliar os trabalhadores nesta tarefa de reorientação 
do enquadramento sindical; ■ 

AS RAÍZES DÁ CRISE 
DO PELÊGÜISMO 

i 

O centro hevrúlglcodo aparato sindical burguês vive 
uma crise sem precedentes, crise esta que nõo é novo 
~o pelegulsmo após o golpe -militar nunca foi. um 
fenômeno político èstável~ mas que abre a perspectiva 
de varrê-lo definitivamente do cenário política Oito 
diretores dó sindicato romperam publicamente com 
Joaquim. O vice-presidente do Slndlcata Luiz Antônio 
Medeiros aderiu ao PÍBe à candidatura de Antônio 
Èrmírlo de Moraes, enquanto que Joaquim e a CGT 
apoiam publlcdrfiéhte prestes Quércla. As relações 
Intemas-da diretoria nunca foram tõo tensas, desabando 
freqüentemente para agressões físicas que envolvem as 
diversas frações abrigadas no seü Interior (PCBi PC do fí 
MRÜ, «A Esquerda» e a camarilha de Joaquim). 

Este é um- dos temas de debate mais Importantes 
atualmente no Interior da CUT, onde a política a ser 
seguida diante do pelegulsmo está. gerando uma séria 
controvérsia. 

CAUSA OPERÁRIA 
JUNHO/86 

/Sindicato dos Metalúrgicos de São 
|Paulo é uma das peças chaves da 
situação política e do 

movimento operário brasileiro. Maior sin- 
dicato operário do país e dç toda a Amé- 
rica Latina, com 350'mil trabalhadores na 
base,' 70 mil associados e um orçamento 
anual que supera o de muitas médias em- 
presas, localizado no coração de uma das 
maiores concentrações proletárias do mun- 
do, a capital paulista; esta entidade tem se 
constituído nos últimos 20 anos no centro 
aglútWdor-do pelegulsmo 

Seu . presidente, Joaquim dos 
Santos * Andrade, conhecido arqui- 
pelego, foi eleito recentemente para presi- 
dência da recémrcriada Central Geral dos 
Thtbalhadores (CGT), última manobra da 
burocracia sihdical pelega para fazer fren- 
te ao ascenso operário c para conter o 
avanço da CUT* 

Para compreender o que está ocorren- 
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do é hcceásário, antes de mais nada, uma 
rápidft vista de olhos sobre a história re- 
cente do sindicato.    ' 

O teste da História 

Em 1964, o-Sindicato Metalúrgico de 
São Paulo —como tantos outros— sofreu 
uma intervenção da ditadura militar. Em 
1965, levantada a intervenção, uma chapa 
Tormada por interventores dos principais 
sindicatos metalúrgicos do Estado de Sio 
Paulo, tendo à sua cabeça o interventor do 
Sindicato'Metalúrgico de-Guarulhos, Joa- 
quim dos Santos Andrade;- consegue se ele- 
ger às custas de expedientes antidemocrá- 
ticos e proscritivoVçontra a oposição sin- 
dical que se articulou imediatamente após 
o golpe:       -TIV,

1
' 

A crise que corrói hoje o peleguismo se 
manifestou em todas as oportunidades em 
que o moVimento operário; se colocou em 
luta, como o demonstra a experiência de 
68, três anos após a sua instalação no Sin- 
dicato, e como ficará claro nas greves de 
78 e 79. O peleguismo atual, materializa - 
do na escória do movimento operário — 
interventores, policiais, etc — é produto 
do completo esgotamento da política de 
colaboração de classes do nacionalismo e 
do stálinismo (PTB-PCB) após a sua der- 
rota diante do golpe militar de 64. À. me- 
dida'em que avança o ascenso c a reorga- 
nizaçãdindependente do movimento ope- 
rário esta fragilidade se revela em toda a 
sua plenitude, demoAstrando que está casta 
estranha à classe operária só pode sobre- 
viver às custas das manobras políticas e do 
apoio da burguesia, do Estado e dos seus 
aliados stalinistas no movimento operário 

A camarilha pelega que domina ò Sin- 
dicato'a partir de 1965 sç apoiava sobre a 
ditadura militar e entra' em uma profunda 
crise a partifda bancarrota do regime mi- 
litar no final,da década de 70 e do ascen- 
so operário de 78, 7'9 e 80. As greves de 
78 e 79 liquidam politicamente a camari- 
lha, o que obrigará o peleguismo a operar 
uma brusca mudança de frente, procuran- 
do reestruturar-se com o apoio da oposi- 
ção burguesa em ascensão. Assim é que 
nas eleições de 1981, será celebrado um 
acordo entre. Joaquim, o PCB e o MR-8,. 
então dentro do PMDB, para reestruturar. 
politicamente o peleguismo. O stálinismo 
seconstitui, a partir de então, em uma pe- 
ça fundamental para evitar o colapso do 
peleguismo no interior do Sindicato e, da 
mesma forma, em todo o movimento 
sindical. 

A manobra conteve a crise apenas tem- 
porariamente. A partir de J982, começa a 
se evidenciar a crise da oposição burguesa 
que se integra ao aparato'de Estado e ao 
regime político em colaboração com a di- 
tadura; através da conquista dos governos 
estaduais. O ascenso operário cresce O pe- 
ríodo de rfefluxo. resultado da derrota das 
greves de 79 e 80 em São Bernardo e no 
próprio sindicato dos .metalúrgicos de São 
Paulo se encerra com a retomada das lu- 
tas, a partir dos saques de Santo Amaro. 
A greve de Guariba vai marcar uma am- 
pliação desse ascenso com a incorporação 
dos trabalhadores rurais. 

A ruptura entre o chamado sindicalis- 
mo «autêntico» e o «peleguismo», que dá 

origem à CUT ém 1983 aprofunda a crise 
do peleguismo Nas eleições de 84 o bloco 
formado entre o stálinismo e Joaquim es- 
tá enfraquecida diante de uma oposição 
que cresce na categoria, refletindo a reto- 
mada do ascenso Nessas eleições, o PC do 
B, que até então havia colaborado de fora 
com o peleguismo se integra ao bloco pc- 
íego, o que expressa o acirramento da cri- 
se e que marca uma grandç polarização na 
categoria tendência básica no conjunto do 
movimontq sindical nos anos seguintes. 

A Oposição Sindical lança para as elei- 
ções de 84 uma chpa única de oposição da 
CUT e arranca uma espetacular vitória nas 
fábricas por aproxidamente 3 -mil votos. 
Foi derrotada no resultado, final pelos sei s 
mil votos dos aposentados, 

A oposição metalúrgica 

Um (Jos fatores centrais da permanente 
crise do peleguismo e da polarização na ca- 
tegoria foi a existência da Oposição Sin- 
dical Metalúrgica, agrupamento aguerrido 
e com forte espírito classista que conseguiu 
manter no sindicato uma tradição de mais 
de 20 anos de luta contra a colaboração 
de classes. A Oposição, enfrenta toda a 
repressão do regime militar, a perseguição 
dos patrões, manteye uma luta constante 
pela organização fabril (foi ali que nasce- 
ram as primeiras comissões de fábrica em 
78) e pelo avanço das lutas da categoria 
Centenas e centenas, d% ativistas metalúr- 
gicos ligados à Oposição foram'denuncia- 
dos aos patrões pelos pelegos e por SCJJS 
aliados. Grupos intdrps . de fábrica foram 
cassados e sofreram todo o tipo de perse- 
guição," inclusive prisão, tortura e morte: 

■A partir de 1984, a Oposição Metalúr- 
gica'começa a se tornar uma referência de 
direção política na categoria o que será 
confirmado na Campanha Salarial Unifi- 
cada de 1985, com a ofensiva da CUT con- 
tra o peleguismo, que obrigará o aparato 
a realizar uma série de manobras para não 
perder completamente a direção do 
sindicato. 

A importância da Oposição Mctalúigi- 
ca —agora chamada Movimento de Opo- 
sição Metalúrgica (MOMSP) —não está 
apenas no papel central que terá na crise 
do peleguismo em São Paulo, mas também 
no fato de que soube manter cm pé a ban- 
deira do classismo para o conjunto do mo- 
vimento sindical nos períodos mais difíceis, 
tanto sob a ditadura, como contra as di- 
versas tentativas de conciliação com o pe- 
leguismo por parte dos «autênticos» na 
pró-CUT etc. Vale lembrar que este fpi um 
dos primeiros, senão o primeiro. Setores do 
movimento «indicai a levantar a proposta 
dk CUT, como perspectiva de construção 
de uma organização operária"tm ruptura, 
com o peleguismo. 

Apesar de sua heterogencidade e debi- 
lidades políticas e organizativas, a Oposi- 
ção Metalúrgica foi e continua sendo ho- 
je um dos eixos de reestruturação do mo- 
vimento operário classista e de luta pela in- 
dependência de classe no movimento 
sindical.. 

A crise atual 
O MOMSP, levando a Campanha Sa- 

larial Unificada na categoria- conseguiu 

disputar palmo a palmo a direção das lu- 
tas da categoria A CUT consolidou-se co- 
mo uma realidade entre os metalúrgicos e 
hoje os ativistas do Movimento de Oposi- 
ção podem participar de diversas negocia- 
ções diretamente com os patrões em no 
me da CUT, por exigência dos trabalha- 
dores de base 

Ibda esta situação marca o declínio de- 
finitivo do peleguismo no Sindicato Me- 
talúrgico .de São Paulo. O mais recente e 
mais agudo sintoma deste fenômeno foi a 
ruptura pública dos oito diretores do Sin- 
dicato, entre os quais o próprio vice- 
presidente de Joaquim. Não se trata de 
uma ruptura progressista, no sentido de 
que haveria uma ruptura do aparato bu- 
rocrático que avança no sentido da inde- 
pendêntía de classe, irias uma crise de con- 
junto decorrente do crescimento da pres- 
são das massas e da própria crise interna 
da burguesia. 

No entanto, a crise do aparato pelego 
gerou uma efeito paradoxal nò interior da 
CUT. Setores marginais da Oposição Me- 
talúrgica, se dispõem neste momento a 
uma alinça com o setor dissidente do apa- 
rato pelego. Pelo peso específico deste se- 
tor na categoria, isso seria uma questão 
menor, pois sua penetração e organização 
é muito pequena Çóm exceção da influên- 
cia que têm na Ford. Porém, este setor é 
impulsionado pela direção do PT —a cha- 
mada Articulação, e pelo lulismo, o que 
transforma seu peso e a sua situação no 
interior da categoria. 

Estes setores acreditamque integrando- 
se a um pedaço do aparato do peleguismo 
encontrarão um atalho pára se transforma- 
rem na direção efetiva da categoria. Por 
trás disso, há uma concentração caima es- 
tratégia política que é necessário deixar 
claro. 

Duas concepções da CUT 

A construção da Central Única dos TVa- 
balhadores não foi o resultado de uma es- 
tratégia consciente por parte do lulismo, 
mas produto do fracasso da política de 
aliança com o peleguismo nos Conclats e 
na Comissão Pró-CUT, que se esgotou 
diante da retomada do ascenso operário. 

Sc a perspectiva de aliança com o apa- 
rato fracassou, esta política não foi abaCn- 
donada, apenas mudou de forma c se ma- 
nifesta hoje através da incorporação à 
CUT de determinados setores do peleguis- 
mo (Tbschi) e de tentativas de alianças em 
vários sindicatos. TVatá-se de uma política 
que evita a ruptura completa com o pele- 
guismo, que procura estabelecer alianças 
com vários setores do aparato, pelego que 
ainda não estão completamente desgasta- 
dos etc Esta política tem a súa contrapar- 
tida com a incorporação de setores dissi- 
dentes da esquerda burguesa, da pequena 
burguesia-e ligados ao peleguismo direta- 
mente («A Esquerda») que ingressam no 
PT sob a benção da direção pequeno bur- 
guesa c do lulismo. 

O crescimento da penetração burguesa 
no PT e na CUT é um registro claro da 
bancarrota política do PMDB e da tenta- 
tiva de manter a influência da política bur- 
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guesa sobre outras vias. No momento, es- 
tá penetração se restringe á setores margi- 
nais da pequena burguesia,, mas que se 
constituem na ponda delança, na cabeça 
visível dessa política. O peso desproporcio- 
nal que estes setores possuem em relação 
à sua representação real (são candidatos a 
governadores, encabeçadores de chapas de 
oposição etc) só pode ser explicado pela 
política da direção do movimento operá- 
rio que recusa uma ruptura com política 
burguesa. 

Diante.de uma radicalização do movi- 
mento' operário, o que poderá tevar a um 
enorme crescimento do,PT è da CUT, es- 
tes setores serão usados para levar adiante 
em grande escala uma política de coopta- 
çáo e domesticaçãoda CUT e do PT é o 
caminho. da sua integração ao regime 
burguês. 

O que Ocorre hoje nos metalúrgicos de 
•São Ffeulo, onde a direção petista pressio- 
na no sentido de uma aliança com.o pele- 
guismo e impulsiona o setor minoritário 
que apoia a süá perspectiva é uma demos- 

tração concreta dessa política c um cami- 
nho de destrúiçãp da independência de 
classe.. 

A política de aliança com o peleguismo 
é o caminho mais curto para a destruição 
da CUT, que cresce e ganha influência na 
classe operária porque representa uma 
perspectiva de luta ç de liquidação do pe- 
leguismo. A; luta sem quartel contra esta 
política está colocada para todos os seto- 
res classsitas e seu teatro de combates mais 
importante e mais imediato é justamente 
o Sindicato Metalúrgico de São Paulo. 

Aproveitar a crise do. peleguismo 
para construir a CUT 
como direção da categoria 

A realização do 38 Congresso do' Mo- 
vimento de Oposição Sindical Metalúrgi- 
ca de São Paulo, com ò apoio da CUT Re- 
gional da Grande São Pbulo, foi uma elo- 

sindicalismo 
quente manifestação da vitalidade das po- 
sições cíassistas na categoria e uma mani- 
festação do iseso majoritário deste setor 
nas fileiras da CUT na categoria. 

O 3° Congresso foi convocado, segun- 
do a coordenação do MOSM-SP para 
«traçar as diretrizes para acelerar a agluti- 
nação da direção classista e, através de uma 
linha de ação comum, disputar palmo a 
palmo, milímetro por milímetro, a direção 
das lutas atuais, se fortalecendo para der- 
rubar de vez a aliança. pelesía-rcformista 
que implementa a conciliação de classes e 
divide o movimento sindical brasileiro» (da 
TVtòuna de Debates N0 l, órgão de prepa- 
ração do Congresso). 

O êxito desse Congresso, que envolveu 
mais de 500 trabalhadores das principais 
empresas metalúrgicas nas suas discussões 
preparatórias é passo fundamental na 
construção da CUT na categoria, como di- 
reção "das suas lutas e alternativa ao 
peleguismo. 

José Flávio Martins 
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BOLETIM DOS METALÚRGICOS DA CUT 
ALTERNATIVA SINDICAL- CIDADE DE S. PAULO - JUNHO 86 

EDITORIAL 
O QUE SOMOS? 
Somos parte da oposição metalúrgica da Cidade de S3o 
Paulo que náo se encontra satisfeita com os rumos que 
a diretoria do Sindicato vem dando para o movimento 
dos trabalhadores metalúrgicos. 
SOMOS OPOSIÇÃO A ESSA DIRETORIA, porque apren- 
demos no nosso dia-a-dia nas fábricas, participando 
das CIPAS, construindo comissões de fábrica, tentando 
organizar a luta na nossa categoria, que o caminho cer- 
to para ps operários é a união, a organização por locai 
de trabalho, a luta conjunta pom outras categorias, a 
construção da CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
numa briga sem vacilaçfies contra os patrSes e o Gover- 
no. 
Achamos que o caminho escolhido pela diretoria do 
nosso Sindicato, de conciliação com o Governo e os pa- 
trões, de apoio às medidas que pioram cada Vez mais a 
nossa vida dura, de não fortalecer a organização dos 
metalúrgicos nas fábricas e, pelo contrário, ficar se pe- 
gando à tapa por causa dos cargos no Sindicato, é um 
caminho que não ajuda em nada a luta dos trabalhado- 
res. 
A bandeira de Oposição que levamos não é nova. Vários 
de nós já a carregaram inclusive fazendo parte de cha- 
pas de oposição à diretoria do Sindicato, coma por 
exemplo a chapa 2 das últimas eleições. 
Mas não somos nem pretendemos ser os únicos que se 
dizem oposição e nem ps únicos na categoria que se 
reivindicam da CUT. 

Q QUE QUEREMOS • 
0 nosso objetivo principal á ganhar o Sindicato dos Me- 
talúrgicos de São Paulo para 6 campo da CUT. 

Por quê? 
Porque é na CUT que se encontram os Sindicatos de 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
Metalúrgicos de Canoas, dos Petroleiros de Campinas, 
dos Bancários de São Paulo, dos Sapateiros de Franca, 
dos Trabalhadores Rurais de Santarém, dos Químicos 
de São Paulo, dos Matalúrgicos de Santo André e São 
José dos Campos, enfim centenas da outros Sindicatos 

que têm se destacado na luta em defesa dos trabalha- 
dores. 
Porque é a CUT que tem organizado concretamenta as 
lutas dos trabalhadores por melhores salários, por re- 
dução de jornada, por estabilidade no emprego, por re- 
forma agrária, por congelamento de preços, por liber- 
dade sindical. 
Porque é a CUT que tem feito avançar a luta conjunta 
das várias categorias, .como a Campanha Nacional dos 
Bancários e a nossa Campanha Nacional Unificada do 
ano passado. 
Porque é a CUT que está levando a bandeira da criação 
das Comissões de Fábrica. E é a CUT oue está ajudan- 
do os trabalhadores a passar por cima do congelamento 
çlos salários. 
É Isso ai, companheiros. Queremos botar no rtosso Sin- 
dicato uma nova diretoria com gente salda diretamente 
das lutas de fábricas, das comissões de fábricas. 

' Uma diretoria que dé condições para a categoria se mo- 
bilizar, qua democratize o Sindicato, que organize os 
trabalhadores dentro das fábricas, que nos ajude nas 
nossas lutas, que seja unha e carne conosco; que seja 
"ponta firmei". 
Queremos uma diretoria que traga o Sindicato para o 
campo da CUT. Para o campo da luta contra a explora- 
ção do nosso trabalho pelos patrões associados ao Go- 
verno. 
Achamos de fundamental importância para que Isso 
aconteça que haja uma maior união entre todos aqueles 
que se dizem oposição a essa diretoria e sé colocam no 
campo da CUT. 
Nós, da Oposição Metalúrgica Alternativa Sindical, so- 
mos por essa unidade e temos lutado por ela. 
E vamos continuar. E chamamos você, que está lendo, 
a participar dessa luta conosco. , " 
É Isso ai, companheirol Sindicalize seus amigos na fá- 
brica. Você não é sindicalizado? Pois laça lsso.com ur- 
gência. 
Vamos fazer do nosso Sindicato a nossa ferramenta de 
luta. 
Vamos fazer reuniões nas fábricas, para discutir nos- 
sos problemas, vamos construir nossas Comissões de 
Fábrica, vamos implantar a CUT na categoria. 
Vamos.mudar essa diretoria que está ai há 20 anos e 
botar o Sindicato sob a bandeira da CUT. 
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Especialista em acordos 
Como os trabalhadores devem açtV na era do cruzada, segundo o presidente 
da CNTI, José Calixto Ramos 
Entrevista a José Carlos Bardawil 

SENHOR - 24/6/86 

P - O JT. oisume a CNTI num momento 
difícil, pois ela acaba de passar.por uma 
investigação sobre atos de corrupção com-, 
provados dos seus antigos presidentes e 
diretores. Como Confederação dos Traba- 
lhadores, ela enfrenta um problema, até, 
de credibilidade, que já se vem arras- 
tando há tempos, pela imagem de pete- 
guismo que sempre caracterizou seus diri- 
gentes. O sr. não acha difícil a tarefa de 
recuperar uma entidade assim tão des- 
gastada? 
R - É evidente que a responsabili- 
dade que eu tenho é muito grande. 
Estou muito consciente disso desde 
que assumi a presidência da CNTI 
ainda ames da eleição, substituindo 
o Ari Cafnpistã em dezembro de 83. 
Eu, ha verdade, tínha um receio 
muito grande. Porque estava á mi- 
nha frente uma figura carismática, 
como era o Ari Campista, de uma 
inteligência muito grande, de um 
conhecimento também muito pro- 
iundo do sindicalismo nacional e 
internacional. Eu me preocupava 
muito em subsdtuí-lo, tanto é que," 
3uando alguém falava a respeito 

esse assunto, eu dizia logo: "Eu 
não vou substituir ninguém, houve 
um acidente e cabe a mim assumir a 
presidência." 
P - O jr. não está usando um eufemismo 
ao classificar como acidente a comprova- 
ção da corrupção do sr. Ari Campista? 
R - Pode ser um eufemismo. Mas, 
eu quero dizer que eu entrei aciden- 
talmente, porque eu não estava... 
P - Mas o sr.já estava aqui. O sr.já era 
o vice-presidente de Campista. 
R - Sim, mas naquele momento eu 
começava como presidente e aí a 
diferença é muito grande. 

P - Estou notando que há uma diferença 
fundamental entre o seu modo de ver as 
coisas e a opinião pública. Por que o sr. 
Campista era conhecido há mais de 20 
anos como um dos maiores pelegos deste 
pais? Era um sindicalista que só sobrevi- 
via graças às suai boas relações dentro da 
máquina do poder e à troca de favores 
com sucessivos governos, principalmente 
com os governos depois de 64, dos quais 
ele se transformou em espécie de represen- 
tante na área dos trabalhadores da in- 
dtístria. Mas os sindicalistas como o sr. 
parecem aceitar o pelego como um perso- 
nagem jnórmal do dià-a-dia. 
R - Olha, o pelçguisrho é um fenô- 
meno interessante. Você fala crh pe- 
íegd. Pois veja: eu, hoje; soü consi- 
derado, um pçlego- Mas - eu creio 

que, da fortna que me tratam, esta 
,   palavra assume até um tom cari- 
.   nhoso. São alguns companheiros 

que me tratam assim, mas eu acho 
que na expressão correta da pala- 
vra, o pelego, hoje; pradeamente 
não existe. O que há, às vezes, é o 
descontentamento   de   um   g^P0, 
dentro de uma federação, de um 
sindicato, e ai os adversários passam 
a ser chamados de pelegos. Agora, 
ò governo, sem dúvida, pode aju- 
dar na fabricação do pelego. Assim 
como a própria categoria põdé fa- 
zer um pelego porque se o dirigente 
se acomoda e a categoria aceita, ela 
se toma responsável pela acomoda- 
ção. Teremos assim não só o diri- 
gente pelego, mas a categoria pe- 
lega. Então, ^'por isso que cü acho 
que o pelego, aquele sujeito qüe 
amada as relações entre os traba- 
lhadores e os patrões, para levar 
vantagem, só.buste na medida em 
que a categoria não tem a força ne- 
cessária para exigir seus direitos, 
P - Porjalar nisso, qual era o força da 
CNTI no tempo do sr. Campista? 
R - A força dela sempre foi e sftrá 
rriúito grande, incalculável. Agora; 
como não havia qualquer ação dos 
seus dirigentes e,. por outro lado, o 
seu  CopsélhO também admitia á 
forma de agir dos dirigentes, então 
a força ficava praticamente reduzida 
a zero. Más a CNTI sempre teve e 
terá eternamente força políuca. Sei 
que precisa usar essa força. Eu te- 

■ rtho muita consciência disso e é exa- 
tamente por isso que estamos co- 

■  tneçando a~usar esta força, tentando 
influir na poiítíca rtadonaL 
P - AíOJ ninguém percebe essa influência 
polãica da CNTI. Por exemplo, eu estou 
há 18 anos no Congresso e lájamaii w a 
CNTI influir em coisa alguma. 
R - Você não. está vendo a influên- 
cia, mas, se for procurar de um de- 
terminado .tiempó, para cái vai ver 
qüe, .sem alarde,, já,estamos tendo 
alguma influência. 
P - £m que, por exemplo? Cite-me, por 
favor, uma lei ou projeto para o qual a 
CNTI realmente influiu, levando os de- 
putados a votarem assim ou assado. 
R - Bom, se você me pergunta uma 
lei que nós fizemos,-nos não fizemos 
nenhuma.   Mas  nós  trabalhamos 
para uma série de leis, começando 
pela reforma da política salarial. 
Nós acompanhamos todos os pro- 
cessos e, se não aüngimoso obje- 

tivOi isso não quer dizer que não te- 
mos trabalhado. Recentemente, te- 
mOs desenvolvido estudos a res- 
peito de uma lei qpe, na nossa opi- 
nião, seria talvez até üma forma de 
sustentar o próprio Programa de 
Estabilização Econômica. É a Lei de 
Proibição da Dispensa Imodvada, o 
Çrojetó do deputado Pimenta da 

èiga. Estamos lutando pela sua 
aprovação, permanentemente, fa- 
zendo um lobbyjunío aos parlamen- 
tares. . 

P - Sem dúvida, há uma falta de sinto- 
nia entre os parlamentares t as chefias 
sindicais, cada vez que se vota um projeto 
que interessa aos trabalhadores. Por 
exemplo, na votação do projeto da estabi- 
lidade, houve uma espécie de acordo ge- 
rai para votar uma série de outras ma- 
térias e, no entanto, não se votou o projeto 
de interesse geral dos sindicalistas. 
R - O que aconteceu nessa votação 
foi que nós perdemos uma grande 
oportunidade devido áò comporta- 
mento do pessoal dos aposentados 
e das assistentes sociais que estava 
nas galerias. Hoje, por exemplo, eu 
estaria até numa posição diferente, 
se não tivesse havido aquele inci- 
dente da interrupção oa sessão, 
mesmo se o projeto não tivesse pas- 
sado. Quer dizer, hoje, eu estaria 
denunciando exatamente os depu- 
uidosque não votaram o nosso pro- 
jeto. Mas não. Como houve tu- 
multo, deu-se um pretexto para 
suspender a sessão. Esses compa- 
nheiros, até inocentemente, ou 
inadvertidamente, contribuíram 
para que se criasse o pretexto, con- 
tribuíram para não aprovar o pro- 
jeto da estabilidade. Nós temos de 
ser disciplinados também. Sc a cha- 
mada casa do povo tem uma disci- 
plina, não me custa cumprir aquela 
disciplina. Se é minha casa, eu pre- 
firo cumprir a disciplina e respeitár_ 
Ia, porque assim eu vou poder de- 
pois exigir respeito. Mas, se eu não 
respeito, aí também eu não posso 
exigir respeito de ninguém. 

P - O sr. diz que esse projeto, se trans- 
fbmiado em lei, fortaleceria o pacote eco- 
nômico. Por quê? 0 sr. está querendo di- 
zer com isso que quem está pagando pelo 
pacote iào os trabalhadores e, portanto, 
precisariajn ser compensados? 
R - Olhe, eu acho que, com a rota- 
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* (ivkladc da mao-de-obra, nâo tem 
pacoic que resista. Você hoje está 
ganhando 5 mil cruzados, por 
exemplo. É pouco, mas se há um 
processo de estabilizarão econô- 
mica, vocd está podendo viver com 
esse salário. Mas se você é dispen- 
sado, amanhã, as coisas mudam.. 
Primeiro, há o tempo necessário 
para você conseguir um novo em- 
prego. Depois, quando você conse- 
guir, vai ganhar menos de 5 mil 
cruzados. Por isso é que eu acho 
que á garantia no emprego seria 
uma lorma até de sustentarão do 
Programa de Estabilizarão Econô- 
mica. 
P - O ir. eníão acredita russe projeto do 
Flano Crutado. 0 sr. aclia que o sacrifí- 
cio que se pediu aos trabalhadores está 
servindo realmente para o bem do País? 
R - Lu acho que está. Só que, desde 
o inicio, são os trabalhaciores que- 
de certa lorma estão pagando raro' 
pela implantarão da estabilidade 
econômica. Mas nâo há dúvida de 
que o pacote de estabilização eco- 
nômica era necessário. E as confe- 
derações todas discutiram o pro- 
blema algumas vezes, com o minis- 
tro do Trabalho, com o ministro do 
Planejamento, com o ministro Fu- 
naro c com o próprio presidente da 
República. Nos, das confederações, 
demos apoio ao pacote econômico. 
Agora, na época, nós fizemos várias 
observações. Uma delas era exata- 
mente a de que a fixação dos sa- 
lários não fosse calculada pela me- 
dida dos últimos seis meses e, não 
obstante isso foi confirmado. O que 
nós esperávamos, naquela altura, é 
que se atualizasse todos ós salários e 
a partir dali se começasse uma vida 
nova. 
P - OJ srs. pediram para o governo mu- 
dar esta norrna fundamental do pacote? 
R - Exato. Nós sugerimos essas 
mudanças, qüe nâo foram aceitas. 
Eram dois problemas: a média dos 
seis meses e o congelamento dos 
preros no pico. Havia também o 
problema do aumento, que seria 
dado somente quando o patamar 
da inilarão subisse a 20%, mas aí 
nossa sugestão foi aceita. Foi esse o 
único ponto que nós conseguimos 
mudar. 
P - Sim, mas neste momento, cresce o nú- 
mero das greves previstas e em prepara- 
ção. E no governo há um pensamento de 
que quem feu. greve está tentando sabotar 
o pacote. Como é que o sr.vê essa ques- 
tão? 
R - Eu nâo acho que haja uma ten- 
tativa de sabotagem do Plano Cru- 
zado. Tanto é assim que têm em- 
presas, inclusive do governo, que 
estariam sabotando o pacote, por- 
que já deram uma produtividade 
maior do que aquela permitida. 
Então, eu acho que tooo mundo 

teve perdas salariais. É lógico que 
todo mundo' quer recuperar. E se 
há uma categoria mais organizada, 
ela tenta negociar para repor esta 
perda. Quando não consegue, or- 
ganiza uma greve. É evidente, que, 
quando um sindicato organiza uma 
greve, ele precisa estar muito cons- 
ciente, porque eu costumo dizer 
que a greve é unia garrucha de um 
tiro só. Ou você dispara para acer- 
tar, ou do contrário você vai ter de 
correr. Ninguém faz greve por brin- 
cadeira e nem para desafiar o go- 
verno absolutamente. Faz greve 
quando se sente forte e por uma ne- 
cessidade. É a necessidade de sobre- 
vivência. Não é para desafiar o go- 
verno nem desestabilizar o pacote 
econômico. Porque de certa forma 
ele tem servido ao País e ao povo. 
O problema do congelamento dos 
preços, por exemplo. Quem é que 
está tentando sabotar tudo isso? São 
os grandes fornecedores, porque o 
povo e os trabalhadores estão em 
cima. Quer dizer, de repente não 
tem carne, e não acabaram os pas- 
tos da noite para o dia. Essa boiada 
toda nâo acabou de repente. Esses 
são os sabotadores e não quem faz 
greve. Eu parto do princípio de que 
o sindicalista que tentar fazer uma 
greve, ,só com sentido de agredir a 
essa ou aquela pessoa, a esse ou 
aquele governo, no sentido de com- 
petição, apenas, está simplesmente 
roubado. Porque no outro man- 
dato ele não volta de jeito nenhum, 
porque uma greve prejudicada, 
uma greve perdida, resulta num 
desprestigio em prejuízo para uma 
massa enorme de trabalhadores 
que, orientados, pelo seu dirigente, 
resolveram ir á greve. 
P - O jr. acredita que nesse segundo se- 
mestre haverá 600 greves, como se anun- 
cia por ai? 
R - Isso é in^previsivel. Mas eu acho 
qüe surgirão mais ou menos greves 
com base no resultado das primei- 
ras que forem tentadas. Se os resul- 
tados forem bons ou relativamente 
bons, ai outras greves virão. 
P - Está em discussão a importante ques- 
tão da Lei de Greve. O Brasil ainda tem 
uma Lei de Grevei coisa que não existe em 
países democráticos, como por exemplo a 
Itália. Como o sr. vê essa questão? 
R - Nâo podemos estranhar que 
exista uma Lei de Greve. Mas a ver- 
dade é que ela nâo está sendo mais 
cumprida. 
V - Mas o sr. acha que é necessário conti- 
nuar existindo esse instrumento autori- 
tário? 
R - Sou favorável, desde que todas 
as classes sociais sejam ouvidas e 
tenham condições de influir na lei. 
Assim ela não seria autoritária, seria 
uma lei consensual. Autoritária se- 
ria se viesse de cima para baixo, 
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como geralmente ocorre. Mas se 
vier outra lei autoritária também 
não será cumprida, como está 
acontecendo agora. 
P - Mas ela é autoritária no sentido de 
dar autoridade ao Estado contra o cida- 
dão, uma autoridade contra um direito 
que não pode mais ser negado num pais 
civilitado. Por exemplo, a questão da 
greve no serviço público, que parece uma 
questão considerada intocável pelo go- 
verno. Isso não existe na legislação de 
vários países democráticos. Os sindicalis- 
tas brasileiros continuarão aceitando essa 
restrição em nosso país? 
R - Em princípio nâo. Por isso, é 
que eu digo: se todas as classes so- 
ciais fossem ouvidas, os funcionários 
públicos poderão também estabele- 
cer normas. Do contrário, a lei não 
seria consensual e, sim, autoritária. 
P - O que as lideranças sindicais vãofa- 
ler se a Constituinte nâo acabar com a Lei 
de Greve? 
R - Eu não estou certo de que nâo 
acabe. É possível que acabe. E se 
acabar, naturalmente será ijielhor. 
Agora a minha preocupação é com 
a mediação dos conflitos. Recente- 
mente, num debate sobre o Pacto 
de Moncloa, eu perguntei: o que 
fazer quando nâo existe entendi- 
mento entre patrões e empregados ? 
Todo munao ficou pisando em 
brasa e ninguém me respondeu. 
Pelo menos no regime democrá- 
tico, eu acho que é impomante que 
haja algum organismo que repre- 
sente a população para que se diri- 
mam conflitos. Sc nâo tiver quem 
dirima um conflito entre eu e você, 
como é que vai ficar? Ou eu me 
mato ou eu matu você ou você me 
mata - vai terminar acontecendo 
isso. Eu nâo quero absolutamente 
3ue você entenda que estou a favor 

a Lei de Greve. Eu acho que deve 
haver uma liberdade total. Agora, 
no meu entender nâo há condição 
de você manter esta liberdade total, 
sem que haja organismos de parti- 
cipação global, para que, numa 
hora em que eu estou me pegando 
com você, sem uma solução, esse 
processo permaneça sem solução 
eternamente. Isso eu acho que não 
existe em país nenhum. 
P - O jr. então acha que, no conflito en- 
tre otrabalhadore a empresa, tem de sur- 
gir necessariamente uma solução por parle 
do Estado? 
R   -   Não   necessariamente.   Mas 
3uando nâo houver possibilidade. 

e um entendimento entre as par- 
tes, aí tem de haver um organismo. 
Eu nâo diria uma intervenção do 
Estado, porque isso seria a gente ter 
funcionários do Estado dirimindo 
as dúvidas. Refiro-me a um cole- 
giado onde estejam representados o 
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governo, os patrões e òs emprega- 
dos. 
P - Há no governo, hoje, quem defenda 
com muita convicção a autonomia sindi- 
cal. No seu discurso.de psose, o sr., no en- 
tanto, manifestou posição contrária. Por 
què? 

R - As federações e as confedera- 
ções nacionais dos trabalhadores vi- 
vem exatamente da contribuição 
sindical. Então, seria uma demago- 
gia eu defender á extinção da con- 
tribuição íindical. 
P - Mas a contribuição sindical ( reco- 
Ihida telas empresas, por lei governa- 
mental e passada às federações. 
R - Exato. 
P - 5í -você tem autonomia sindical, 
deixa de haver a contribuição sindical? 
R - Deixaria de haver, claro. Quer 
dizer, o trabalhador teria de optar. 
A lei seria extinta e o trabalhador 
teria de optar pela manutenção ou 
nâo dos seus orgàos sindicais e do 
seu próprio sindicato. Porque você 
desconta um dia de salário de cada 
empregado e essa receita é subdivi- 
dida. O governo fica com 20% de 
toda a. .arrecadarão, os sindica- 
tos com 6096, as federações com 
15% e as confederações com 5%. 
Foi o próprio ministro do Tra- 
balho, o sr. Almir Pazzianotto, 
quem disse de público que 96% do 
Ministério do Trabalho era oriundo 
da contribuição sindical. Assim, fica 
um pouco dificil admitir com cer- 
teza que o governo quer realmente 
acabar com a contribuição sindical. 
Vou mais adiante: vejamos o exem- 
plo de um grande sindicato pelo 
menos a nível de representativi- 
dade, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo. Tem uma represen- 
tação de quase 400 mil trabalhado- 
res. Sabe quantos associados vêm 
pagando ? Uma média de 60 mil 
associados. Como é que esse sindi- 
cato poderia sobreviver, dando a 
assistência que ele dá, se hão tivesse 
essa contribuição? Quase todas as 
entidades sindicais hoje têm três re- 
ceitas: a contribuição sindical, as 
mensalidades sociais e uma terceira 
receita que se criou, com uma re- 
versão de uma parcela de salário no 
dissídio coletivo, nas convenções 
coletivas e nos acordos. E, .mesmo 
assim, os sindicatos ainda vivem em 
dificuldades: 
P - Então, não há outra maneira, a não 
ser\ continuar atrelado ao Estado? 
R - Eu hão entendo que isso seja 
uma forma de atrelamento. Mesmo 
porque o dinheiro não é dó Estado, 
é dos trabalhadores. Enquando o 
trabalhador não perguntar a si pró- 
prio o que é que ele pode fazer pelo 
sindicato e ficar sempre pergun- 
tando o que o sindicato pode fazer 
por ele, aí dificilmente haverá possi- 

bilidades de uma liberdade total, a 
não ser através de uma lei. Daí a 
polKo vem uma lei que dá autono- 
mia à liberdade sindical. Não seria 
engraçado isso? 
P - No seu discurso de posse, o sr. 
culucou-sr claramenle a javur de uma rr- 
jorim (igrária bastante ampla r criticou o 
posicioiuvnento do governo brasileiro em 
relação à divida externa. Por que resol- 
veu entrar de cara numa seara decidida- 
mente política? 
R - Eu quis dizer que a CNTI quer 
ter uma iníluência maior nas gran-, 
cies decisões nacionais. Não estou 
aqui paraiCriricar|o governo-Do meu 
pomo de vista, a partir do mo- 
mento em que o governo começa 
um projeto ae reforma agrária, seja 
tímido ou não, toda a população 
brasileira passa a ser responsável 
pelo seu desiécho. As entidades sin- 
dicais, principalmente as indus- 
triárias, são mais responsáveis, por- 
que sabem que todas as vezes que 
aumenta o êxodo rural, diminui a 
mão-de-obra urbana. Isso atinge 
diretamente a CNTI e atinge os tra- 
balhadores industriários. E conve- 
niente que os trabalhadores come- 
cem a se interessar por esse pro- 
blema da reforma agrária. Mas nâo 
somente discutindo na cúpula, não. 
Eu acho que c hora de a CNTI fazer 
um trabalho em cima dessa reforma 
agrária. Nâo é para pegar em en- 
xada, picareta, em arma, nãoé nada 
disso, é um trabalho de esclareci- 
mento dos industriários, para que 
eles tenham sensibilidade para o 
problema e possam também influir 
com a sua sensibilidade junto ao 
próprio governo. 
P - A CNTI é um órgão hoje da CGT, 
não éf 
R - Exatamente. Eu sou hoje um 
tios viec-presidentes da CGT. 
P - Co>m é que o sr. se coloca nessa dis- 
puta pelo poder na área sindical, que se 
trava hoje em dia, envolvendo a CGT e 
a CUT? O sr. acha que há uma possibili- 
düile de consenso entre estes dois grupos ? 
R - Não acho que seja impossível 
esse consenso, embora seja difícil. 
Porque os objetivos tanto da CUT 
quando da CGT, ou de qualquer 
úigãu sindical, SãO piaiicamenic os 
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mesmos. Os problemas estão nos 
caminhos, no comportamento, na 
lorma de agir de cada um. A partir 
do momento em que sentamos 
numa mesa, CUT, Conclat, CGT, e 
órgãos sindicais diversos, com cada 
um respeitando mutuamente o 
ponto de vista do outro, desapare- 
cerá este problema. Mas eu preciso 
ter certeza de que, se eu vou sentar 
com voce, eu vou ter uma opinião e 
você vai respeitar a minha. O con- 
senso que está em torno dessa mesa 
é que vai decidir. 
P - E até agora isso não foi poisfvet? 
R - Até agora, não. 
P - Por què? 
R - Eu creio que isso acontece exa- 
tamente por causa desta falta de 
sensibilidade que cada dirigente 
sindical deveria ter. 
P - O jr. começou na política .sindical 
formando no grupo de Campisla. que re- 
presentava o conservadorismo no sindica- 
tos. Hoje, forma numa entidade de es- 
querda corn a CGT. Mudou o homem, ou 
mudaram as suas idéias? 
R - A explicação é muito simples. 
Eu dirijo uma confederação de um 
universo de representação muito 
eclética. Nós temos aqui, no nosso 
universo, lorças políticas, parti- 
dárias, ideológicas e filosóficas dis- 
tintas. Temos até forças sociais dis- 
tintas. Aqui na CNTI, eu represento 
o seivente de pedreiro e o enge- 
nheiro eletrônico. Todo esse pes- 
soal está dentro do nosso universo 
de representação. Ora, o que eu 
devo la/ci nesse universo.^ Na mi- 
nha opinião, tenho de conviver com 
todos. Então, aqui eu tenho comu- 
nistas do MR-8, do PC do B, do 
PC, assim como gente do PDS, do 
PDT, do PT. E eu tenho uma convi- 
vência amistosa com todo esse pes- 
soal. Porque não podia ser dife- 
rente. E isso fica facilitado a partir 
do momento em quê eu não sou 
vinculado a partido nenhum. Eu 
acho que p dirigente sindical não 
devia pensar em se filiar a este ou 
àquele partido. E na hora em que 
eu tiver de votar, vou escolher a 
pessoa que mais me convier. E essa 
pessoa pode estar ligada até a um 
partido comunista, por que não? 

U-        o BRASL EM ■..;pv. 
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MO SAIS 
NO JORNAL 

AMEAÇA DE MORTE EM TAUA-CE 

'Antônio Amorim, presiden 
te do S.T.R, de Taua no Cea- 
rá , Secretário Rural da CUT 
e candidato à Constituinte 
pelo PT está ameaçado de mor; 
te. Isto já está se tornan- 
do rotina; não Brossard 1 

Entendemos que a ameaça 
não é só contra o companhei- 
ro Amorim mas, contra as lu- 
tas de organização do Sindi- 
cato, contra as Comunidades 
de Base, contra todos os mo- 
vimentos populares e.contra 
a representação de um traba- 
lhador rural candidato a Cons 
tituinte. Solicitamos o en- 
vio de telegrama de denunci 
a para o Delegado de PolícT 
a Milton Castelo, Rua Domiji 
gos Gomes, CEP 63660, Tauá- 
CE e cartas de solidariedade 
ao STR de Tauá CE. CP. 25. 
Memorando do SIN 3/06/86. 

TRAIÇÃO EM ALCÂNTARA - MA 

0 Conselho de Segurança 
Nacional através do Decreto 
n2 92.571 assinado pelo Sar- 
ney reduziu o módulo rural 
do Município de Alcântara de 
35 para 15 hectares (quanti- 
dade mínima por família). 0 
decreto desrespeita o acordo 
que havia sido assinado en - 
tre o STR e o ministro  do 
EMFA José Maria do Amaral 0- 
liveira onde havia sido for- 
mada comissão com o objetivo 
-de -arranjar área-p^xi os de- 
sapropriados pela implanta - 
çãò do Projeto Espacial. Pa- 
ra- o presidente do STR, com- 
p-anheiro Raimundo N. Rodri - 
gues, isso é uma traição, e 
mais uma ameaça aos planos 
de reforma agrária local. De 
agora em diante, por decreto 
o governo sob pressão dos mi_ 
litares e latifundiários, es_ 
tá reduzindo as terras da Rj; 
forma Agrária que ele não con- 
segue fazer. Baseado no Bole 
tim Tempos Novos Maio/86, 
São Luiz MA 

TERRA CONQUISTADA EM RONDÔNIA 

1.- Setecentas famílias sem 
terra que ocuparam a Fazenda 
Sta Julia tiveram uma vitória 
na sua luta de 2 anos pelapos^ 
se da terra. Nessa dura bata- 
lha eles enfrentaram ameaças, 
despejos, queima de barracos, 
espancamentos e até a morte 
de João Nunes Bragança assas- 
sinado pelo jagunço Nelson A_l_ 
bano e seus capangas. As vio- 
lências, como está se tornan- 
do comum, foram acobertadas 
pela Justiça do Estado, Polí- 
cia Civil e Militar e pelogri_ 
leiro Salim Felício que se dT 
zia dono de 50 mil hectares ' 
da fazenda. Com a pressão, a 
polícia foi obrigada a pren - 
der 21 jagunços e o "adminis- 
trador" Albano e a apreender 
armas de grosso calibre deu$o 
exclusivo do exército. 

Finalmente, 30 mil hecta 
res vieram se juntar aos 12 
mil já desapropriados totali- 
zando 42 mil. A festa foi gran 
de e neste anç, mesmo, eles ' 
esperam sua safra de arroz ge 
rada na terra própria e reg^a 
da com o suor do trabalho e o 
sangue dos que tombaram. 

2 - Em Cerejeiras, após qua_ 
se 90 dias de acampamento na 
Prefeitura, 600 posseiros ex- 
pulsos do latifúndio Guarajus 
no final de 1985 conquistaram 
agora a desapropriação de 
21.750 hectares. Precisou de 
muita resistência contra as 
agressões e ameaças da polí- 
cia militar, dos jagunços e 
dos fazendeiros. Nessa luta 
de resistência morreu Mono - 
dantes Soares por recusa de 
atendimento do.médico de plani 
tão. A luta e a vitória na 
conquista desses 21 ,750 hec- 
tares é exemplo para o resto 
do país. 

Baseado no Boletim Terra e 
Vida da CPT RO - junho/86. 

UM PELEGO A MENOS 

Desta vez foram os banca 
rios de Ju.iz de Fora que no 
29 escrutínio conquistaram o 
segundo maior sindicato banca 
rio de Minas com cerca de 3,^ 
mil trabalhadores na base. A 
Chapa de Oposição varreu o pe 
lego que há anos vinha train- 
do a categoria. Após a posse 

. será chamada Assembléia e o 

Sindicato deverá se filiar à 
CUT. Convergência S. 12/06/86 

DEU CUT EM BELO HORIZONTE 

A Chapa de Oposição da 
CUT venceu as eleições para o 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Hospitais no segundo escrutí- 
nio onde votaram 1.400 associ^ 
ados. Converg. Social. 12/06. 

ENFERMEIROS DE SAO PAULO 

No número anterior noti- 
ciamos que iriam ocorrer ele_i_ 
ções nesse sindicato. Não deu 
outra, aliás, deu CUT na cab£ 
ça com 98% dos votos, apenas 
4 nulos e 5 em branco. A pos- 
se foi no dia 28 mas já no dia 
21 eles haviam feito uma As- 
sembléia para tirar delegados 
para o Congresso Nacional da 
CUT. 
Baseado no Boletim do Sindi- 
cato 18/06/86. 

POLICIAIS ESPANCAM BOLINHA 

Numa trama quase perfei- 
ta e sob a acusação de SEREM 
DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS, 
PERTENCEREM A CUT e SEREM SIM 
PATIZANTES DO PT, a polícia 
baixou o pau no presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba, o Bolinha. Que é 
isso Novelha República ? 

0 Sindicato já entrou 
com queixa crime contra os d£ 
legados de Polícia, Rato Rus- 
coni e Rato Landulpho e mais 
os ratos investigadores oo dt 
a 17/06/86. No dia 24 p.p. o 
próprio Bolinha denunciou as 
agressões na Rádio Clube de 
Sorocaba. 
Boletim do STM de Sorocaba. 

cm 
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METALÚRGICOS DÉ SAO PAULO 

Durante esta quinzena os meta 
lúrgicos da Capital paraliza- 
ram diversas empresas como: 

* MONARK - (3.500) - Com um 
dia de greve conquistaram 15% 
de aumento real, melhor ali - 
mentação, atendimento médico 
com remédio grátis e equipara 
ção de salários com a Caloi. 

* VILLARES - (4.000) - Para - 
ram por aumento real de 2%, e^ 
quipafação salarial, melhor a^ 
tendimento médico, comissão " 
de fábrica e café com pão pe- 
la manhã. 

* ARAKAKI, FACOBRAS (200), Bj[ 
ANCO FABRINO - Nestas três em 
presas a greve foi por equipa 
ração, estabilidade e aumento 
real de salário variando de 5 
a 40%. 

* BARBARA aqui, 400 trabalha- 
dores exigem 20% de equipara- 
ção salarial, 100% nas horas 
extras, efetivação de 150 con 
tratados -temporários e melho- 
res condições de trabalho. 

* VULCÃO - 550 metalúrgicos 
fizeram greve de uma semana 
por aumento salarial. A emprjí 
sa ofereceu 6% o que foi recui 
sadn. 

* LA FONTE, ALFA LAVAL e NIA- 
GARA (200) paralizaram por a_u 
mento real de 20%, estabilida^ 
de no emprego, equiparação sa^ 
larial e uniformes. 

* BARDELA - 3.500 metalúrgi- 
cos incluindo 500 funcionári- 
os da administração"pararèinÍ 
para exigir o início das nego 
ciações, equiparação salariaT. 
fim das demissões (10 por se- 
mana), comissão de fábrica, 
estabilidade e 30% de aumento 
real. Esta greve durou mais 
de uma semana. 

Diversas Fontes 

METALÚRGICOS DE SANTO ANDRÉ 

Eles paralizaram diversas em- 
presas reivindicando aumento 
real, férias em dobro, jorna- 
dd. de 40 horas, salário pro - 
fissional, estabilidade e ma- 
nutenção das cláusulas soei - 
ais conquistadas em acordos 
anteriores. 
* A PIÉRRiE SABY negociou no 
mesmo dia mantendo as cláusu- 
las já conquistadas, não des- 

contando as horas paradas e 
prometeu estudar alterações 
salariais. 

METALÚRGICOS DE MINAS PARAM 

1150 metalúrgicos da CIMETAL 
de Barão de Cocais entraram 
em greve e a empresa recusa^ 
se a negociar. Eles lutam 
por 15,5% dè aumento (antes 
pediam 25%), estabilidade no 
emprego por um ano e Cz$2.0C0 
a título de produtividade, 
antes pretendiam Cz$ 5.000. 
Gazeta Mercantil 19/06/86. 

METALÚRGICOS DE CURITIBA 

A subsidiária da VOLVO da 
Suécia foi paralizada por 
seus 542 operários horistas 
que reivindicam reajuste de 
30% em média e 10% de prêmio 
numa escala de aumento de a- 
cordo com o tempo de serviço. 
No dia 19 voltaram ao traba- 
lho para reiniciar negocia - 
ções. Gazeta Merc. 20/06/86. 

SAÚDE PARADA HA 36 DIAS 

Continua o impasse dessa gnj 
ve dos Servidores da Saúde 
do Estado de S.P. e de ai - 
guns hospitais num total de 
18.000 servidores. A ameaça 
agora é de punição para os 
chefes e corte de ponto pa- 
ra os demais. As negociações 
estão rompidas mas os grevi£ 
tas continuam exigindo equi- 
paração salarial com a Pre - 
feitura e o INAMPS. 
Folha de S.P. 26/06/86. 

CETESB SP EM GREVE 

No dia 25/06 a greve da CE- 
TESB já havia entrado em seu 
42 dia. Eles reivindicam 1% 
de adicional ao ano e equipa 
ração aos salários de merca- 
do. A empresa oferece adicio 
nal de 0,2% e 1% a partir de 
dezembro de 1987. 
Folha de S.P. 26/06/86 

GREVE DE 20 DIAS NA PEVITA 

Os 200 trabalhadores dessa 
empresa de prestação de se_r 
viço em Sto. André retorna- 
ram ao trabalho depois de 20 
dias de greve. Foi um voto 
de confiança dado para pros- 
seguir negociações. 

CONSTRUÇÃO CIVIL NA COSIPA 

Cerca de 12 mil trabalhado- 
res de diversas empreiteiras 

como a TENENGE, ENESA, ULTRA 
TEC e MENDES JÚNIOR, parali- 
zaram as obras da COSIPA em 
Cubatão SP. Eles resolveram 
insistir no aumento real de 
25% e na equiparação salari- 
al.Esta greve durou mais de 
10 dias. Estado de SP 24/05/86 

* Na FICHET os grevistas con- 
quistaram piso de...Cz$ 1.800, 
superior ao concedido pela 
FIESP, 2,5% de aumento real, 
redução gradativa da jornada 
para 42 hs em janeiro de 87, 
abono especial de fim de ano 
equivalente a 1/3 do salário 
nominal e manutenção das cla^ 
sulas sociais. OESP 13 junho 

* Os 800 metalúrgicos da IBRA 
PE (Grupo PHILLIPS) pararam 
em solidariedade aos companhe 
iros de São José dos Campos ' 
que já estavam em greve. 0 mo 
vimento durou apenas 4 hs mas 
foi importante para pressio - 
nar as negociações e quebrar 
0 isolamento. 0 Estado de S.P 
13/06/86. 

* A FALBO pára numa greve ime 
diatamente declarada ilegal, 
pararam reivindicando data ba 
se em 12 de abril, estabilida 
de, reposição e jornada de 413 
Hs. Gazeta Mercantil 20/06/86 

RCN pára em Arujá - SP 

650 metalúrgicos dessa empre- 
sa entraram em greve pela con 
quista de equiparação, establ 
1 idade, comissão de fábrica, 
ônibus para transporte desde 
São Paulo. Notícias Populares 
18/06/86. 

BRASEIXOS DE OSASCO SP PARAM 

80 metalúrgicos do setor de 
ferramentaria pararam paraqb 
ter 20% de aumento real, sá- 
bados livres com conpesação 
semanal. A empresa apresen - 
tou contra proposta de read- 
missão de 33 dos 41 dispensa^ 
dos por justa causa, somente 
0 Estado de S. Paulo 12/06/86 

METALÚRGICOS GAÚCHOS PARAM 

Os metalúrgicos de Caxias do 
Sul RS surpreenderam os pa- 
trões fazendo uma greve a - 
pós recusarem a contra pro- 
posta dos empresários. Para- 
ram a AGRALE, RANDON, MARCO- 
POLO, TRAMONTINA e a EBERLE. 
De Caxias a greve se exten - 



trabalhadores 
deu pára Farroupilha, Gari - 
baldi e São Marcos com dura- 
ção de 3 dias, atingindo cer 
ca de 24 mil trabalhadores. 
Eles lutam por piso de Cz$ 
2010, produtividade de 20% 
qüinqüênio de Cz$ 300 e jor- 
nada de 40 hs. 
0 Estado de S Paulo 24/06/86 

GUARDAS PENITENCIÁRIOS PARAM 

Os 150 guardas da Penitencia 
ria do Carandiru em SP para- 
ram ém solidariedade ao dire 
tor geral demitido após a re 
belião na Penitenciária de J 
raraquara SP por violência 
cometida contra os detentos 
removidos para outros locais. 
Como protesto os grevistas 
decidiram abrir as portas da 
Penitenciária para a impren- 
sa. Folha de SP 25/06/86. 

ALPARGATAS RECIFE EM GREVE 

Os 3.100 trabalhadores dessa 
empresa estão em greve há 3 
dias. E a 1^ greve em 18 a- 
nos e a paralização é total. 
As principais reivindicações 
são: pagamento de insalubri- 
dade, 100% para as horas ex- 
tras, intervalo para almoço, 
estabilidade, redução da jo£ 
nada para 40 hs, aumento re- 
al de 100%, Creche e equipa- 
ração salarial e profissio - 
nal. Reportagem Quinzena. 

GREVE NA "NOSSA CAIXA" 

60 bancários da Caixa Econô- 
mica Estadual (SP) em Marf - 
lia e i)racena voltaram ao 
trabalho depois de uma sema- 
na de greve e após um-acordo 
envolvendo diversos itens.Os 
funcionários não sofreram 
nenhuma punição e nem serão 
descontados. As demissões o- 
corridas anteriormente só po 
derão ser recontradas por con- 
curso . Estado de SP 18/06/86. 

CANAVIEIR0S DE CAMPOS RJ 

Terminou no dia 23/06 â gre- 
ve' dessa categoria no norte 
fluminense. Os cortadores de 
cana aceitaram um pi$o de 
Cz$ 1.060, para quem tem mais 
de um ano e de Cz$ 890 para 
os demais. 0 pagamento por 
tonelada de cana cortada se- 
rá de Cz$ 10. 0ESP 24/06/86. 

MOTORISTAS EM GREVE 

*Em Londrina PR motoristas e 

greves greves greves greves 

cobradores pararam reivindi- 
cando reajuste salarial, pi- 
so de Cz$ 3000 para motoris- 
tas e Cz$ 2400 para cobrado- 
res. As empresas oferecem 
4,6% de aumento o que eleva- 
ria o salário para Cz$ 2400 
e Cz$ 1440. No dia 12/06 ain 
da não havia saido acordo e 
a greve já durava 3 dias. 
Folha de S.P. 13/06/86. 

* Em Goiânia GO pararam 5.000 
trabalhadores do transporte 
coletivo reivindicando 60% 
de reajuste, estabilidade e 
cumprimento de todos os i - 
tens do dissídio em vigor. 
A greve durou uma semana. 
Folha de S.P. 13/06/86 

*0s 5.600 motoristas em em 
presas de transporte inte£ 
municipais de Belo Hori - 
zonte pararam reivindican^ 
do aumento salarial de Cz$ 
2.066 para 3.200 e unifor- 
me gratuito. Os grevistas 
denunciaram a ação repres- 
siva da PM que prendeu in- 
tegrantes de piquetes. A 
greve durou mais de 2 dias. 
Gazeta Mercantil 14/06/86. 

PRIMEIRA GREVE EM 50 ANOS 

Os pioneiros foram os pro - 
fessores do Instituto Bra - 
sil-Estados Unidos que para 
lizaram as atividades rei - 
vindicando 15% de aumento. 
0 Reagan que se cuidei 
0 Globo 20/06/86. 

GREVE NA MONTALTO SP 

Com 3 dias de greve os meta- 
lúrgicos da Cario Montalto 
conseguiram 15% de aumento 
real, sem repasse no preço 
das refeições. A quiparação 
salarial está grantida a par_ 
tir de 1/07 e não haverá ma- 
is demissões e punições por 
motivo da greve. A metade 
dos dias parados será paga e 
outra metade será negociada. 
Continuam negociando Comis- 
são de Fábrica, redução de 
jornada para 44 hs,"fim das 
condições de insegurança, 
CIPA,piso salarial, unifor- 
mes incluindo sapatos de se 
gurança, fim do trabalho têm 
porário, café para todos e 
redução do preço das refei- 
ções para Cz$ 50 mensais pa- 
ra todos. CUT ZONAL SUDESTE 

GREVE NO ZOOLÓGICO DE SP 

500 companheiros estão em 
prontidão! Se não tiverem Li- 
ma resposta de acordo para 
redução de jornada, compens^ 
ção dos domingos e aumento 
de 60% voltarão à greve. Com 
a greve de um dia eles asse- 
guraram: Comissão de Empresa 
estável até 1987, verifica- 
ção das condições de insalu 
bridade, estabilidade até 31 
de março de 1987, estudo de 
uma proposta de equiparação 
salarial, pagamento do dia de 
greve. CUT ZONAL SUDESTE 

TOPO APOIO 
Ao$ 
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O blefe da reforma agrária 
O frei Leonardo Boff acha que o governo desistiu de 
fazè-la e que seu imobilismo acirra as tensões no campo 

Carlos Carvalho. 

Rccém-saido do longo período 
de silêncio a que foi imposto pelo 
Vaticano, o frei Leonardo Boirteih 
dado mostras de que nao mudou 
sua opinião sobre o que seja a mis- 
são sacerdotal, que não sè limita a 
dar conforto espiritual aos margí- 
nalizados. Na semana passada, cie 
se deslocou até o Rio Grande do 
Sul, engajando-se em uma romaria 
de trabalhadores senMerra acam- 
pados na Fazenda Anoni, cm Ihvor 
da rclbrma agrária. Ali, cm entre- 
vista a Carlos Carvalho da agenda 
Angular, exclusiva para a revista 
Snütor, cie defendeu o direito das 
jK-ssoas que vivem em extrema ne- 
cessidade de procurar o necessário 
para si junto às riquezas alheias. 
Criticou o projeto de reforma 
agrária da Nova República, a' pos- 
tura do ministro Paulo Brossard, 
que lhe parece francamente íhvorá- 
vel aos latifundiários, e disse não 
alimentar maiores esperanças no 
encontro que o presidente Samev 
terá brevemente com o papa João 
Panlo 11. 

P - Qual o significado de sua paríiapa- 
çào m mnaria dos sem-lerra aqui em 
Novo Hatnburgo? 
R - Vim a Novo Hamburgo para 
solidarizar-me  com  os  250  sem- 
tcira que estão caminhando cerca 
de 450 quilômetros rumo a Porto 
Alegre c rclorçar suas reivindicações 
por uma reforma agrária urgente 
que atenda aos milhões que estão 
cm busca de um pedaço de chão 
para trábalhat, produzir e viver. O 
importante desta romaria é o fato 
de que as reivindicações são fritas a 
partir da lè cristã e da religiosidade 
popular. A porta de entrada não é 
constituida pelo discurso politico. 
Este dividiria os movimentos popu- 
lares e os grupos de apoio. É consti- 
tuída pelo discurso religioso que to- 
dos clominam e que é altamente 
mobilizador. Cria uma mistica de 
i-csistència e de esperança, porque a 
causa dos sem-terra se traniòrma na 
causa de Deus, hoje, que é sempre a 
causa da vida e da justiça. No dia 
em que os milhões de sem-terra se 
mobilizarem religiosamente pela re- 
iònna agrária, está será invcncivel. 
Dai a imponáncia nacional desta 
romaria   que   vem   da   Fazenda 
Anoni.  Ela pode desencadear uni 
processo em todo o Pais. As cidades 
poderão estar atravancadas de ro- 

SENHOR   24/6/86 

ma rias. 
? - As Imsões entre a Igreja e o Estado 
autnenlam tia rnedida que a Igreja rnais 
se compromete com os trabaüiadores sem- 
terra. Acusa-se a Igreja de incentivar a 
violência no campo e as invasões de lati- 
fúndios. Essa crítica é justa? 
R - A Igreja já há muitos anos vem 
deléndendo a reforma agrária. Para 
ela, é um imperativo humano e 
ético, pois considera escandaloso e 
injusto deixar cerca de 12 milhões 
de lámilias sem terra ou com pouca 
terra e, com isso, entregues á explo- 
ração e á fome. O governo pro ne- 
teu   solenemente   uma   reforma 
agrária que, na verdade, nem este 
nome merece. Segundo o cadastro 
do Incra de 1984, existem no Brasil 
cerca de 416,6 milhões de hectares 
em mãos dos latifundiários, passí- 
veis de serem desapropriados, se- 
gundo o Estatuto da Terra, por in- 
teresse social. O plano da reforma 
agrária prevê que em quatro anos 
sejam tiesapropriados 43 milhões 
de hectares para atender 1 millião e 
400 mil famílias. Ora, esse projeto 
é, no mínimo, tímido, pois consi- 
dera apenas 10,396 das terras desa- 
propiiáveis   e   benelida   somente  a 
11,6% das lámilias scm-tcira. E as 
outras 88,4% de lámilias sem-terra? 
Deverão esperar, na fome e na mi- 
séria, por um outro Plano    Qua- 
drienal ? Como se isso não bastasse, 
o plano não encontra as condições 
econômicas e jurídicas para ser via- 
bilizado. A reforma agrária não é 
apenas questão do  Ministério da 
Reforma Agrária, mas de todo o 
governo, especialmente dos minis- 
térios da Fazenda, da Justiça, do Ga- 
binete Civil e Militar. Não está ha- 
vendo este envolvimento. Tudo in- 
dica que o governo não quer mais a 
relorma agrária. É questão de re- 
tórica, mas não de uma decisão 
policiai cocienic. Levar avante a rc- 
lònna agrária implicaria atingir a 
uma  das  pilastras de sustentação 
política desse governo que é o lati- 
fúndio, ao lado da burguesia nacio- 
nal articulada com o capital multi- 
nacional e do Exército. O governo 
não demonstra estar disposto a cor- 
rer o risco de perder ü apoio dos 
poderosos senhores do campo. A 
Igreja está decididamente do lado 
dos sem-terra. Ela não vê conver- 
gência do governo neste propósito. 
Dai as tensões. Importa compreen- 
der que a Igreja não está interessada 
em alimentar estas tensões com o 

governo. Ela cobra do governo 
uma atitude de abertura c de aicn- 
dimento das reivindicações popula- 
res. Como não vê ressonâncias, 
muito pelo contrário, vê até certo 
retraimento, então passa a reforçar 
a cobrança junto com o povo c as- 
sim desassossega o Estado. Essas di- 
vergências desapareceriam no dia 
em que o governo efetivamcnic 
cumprisse sua promessa de imple- 
mentar a reforma agrária. 
P - £ <u críticas que o ministro Fnulo 
Brossard lança mais diretamente à 
CNBB e aos agentes eclesiais? 
R - O ministro Paulo Brossard re- 
vela, quase quimicamente puras, as 
contradições presentes no atual go- 
verno. Na verdade, na Nova Repú- 
blica, não mudou a natureza do po- 
der, que continua liberal-burguês, 
concentrador, elitista c aniipopuiat 
em termos da participação do povo 
nos processos de definição da polí- 
tica social. Apenas mudou a fôrma 
do poder: antes era militar. Agora é 
libcral-burguês, como acabo dr di- 
zer. Mas o sistema de dominação 
continua, substancialmente, o mes- 
mo. Numa situação como esta, o 
ministro da Justiça como que natu- 
ralmente representa todos os inte- 
lesses, menos os da jusdça para 
todos. Sua argumentação deixou de 
ser até inteligente e reflete as con- 
cepções anacrônicas da missão histó- 
rica da Igreja e de sua relação com o 
Estado e a sociedade. Sua distinção 
entre igreja universal e CNBB é 
simplesmente um sofisma palmar. 
A igreja universal não é um corpo 
qualquer que existe ao lado das 
igrejas locais. Em cada igreja local 
se realiza a igreja universal e fora 
das concretizações nas várias igre- 
jas locais não existe a igreja univer- 
sal. Ora, a CNBB representa esta 
igreja local que vive no Brasil. O 
próprio papa o enfatizou em seu 
discurso aos bispos em Fortaleza, 
quando esteve entre nós. Em sua 
carta de abril deste ano, a CNBB, 
reunida em Itaici, reconheceu esta 
icprcscntação e a sua comunhão 
com o símbolo da universalidade 
que é o pontificado. Introduzir ai 
clisiinções entre igreja universal e 
CNBB, que sequer vem ao caso, 
para negar autoridade à CNBB, é 
querer criar uma teologia particu- 
lar, de araque, para encobrir omis- 
sões de sua Pasta com referência á 
violência que os latifundiários estão 
inlligindo aos posseiros que re- 
sistem á ganância do latifúndio. 
Quem está sendo morto é o pos- 
seiro e o seu aliado, o agente da 
Igreja. Só neste ano sobe para 90 o 
número de assassinatos de campo- 
neses. Segundo dados da CPT, a 
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cada 36 horas está sendo trucidado 
uni posseiro. Sobre as causas desta 
violência,  o  ministro  não parece 
Ereocupado. A forma como rece- 

eu os representantes dos acampa- 
dos da Fazenda Anoni foi qualifi- 
cada de vergonhosa e carregada de 
incompreensão, segundo testemu- 
nho deles próprios. A superação da 
violência no campo não se faz sim- 
plesmente com o desarmamento 
dos posseiros - de seus trabucos 
paia matar passarinhos - e dos lati- 
fundiários que sabem como e 
onde esconder seu arsenal de ar- 
mas. Mas fazendo efetivamente a re- 
forma agrária, dando terras para 
quem quer trabalhar e nela produ- 
zir para viver e vender. Precisamos 
de um ministro realmente da Jus- 
úçí, preocupado em punir sua vio- 
lação, e menos de um ministro da 
lei que mal disfarça sua simpatia 
pela causa do ladfundiário. 
P - Que significado o sr. atribui à visita 
do presidente Samey ao Papa? 
R - Eu não vejo significado algum, 
a não ser uma devoção particular 
do presidente, como católico que é. 
Não penso que o presidente caia na 
ingenuidade ou na ilusão de querer 
resolver diretamente com o Papa 
questões internas do relaciona- 
mento de setores do seu governo 
com a direção da Igreja no Brasil. 
E, se o tentar, sairá decepcionado. 
O Papa o disse várias vezes que fez 
pessoalmente uma opção pelos po- 
bres. Cobrou do presidente eleito 
Tancredo Neves a reforma agrária 
no Brasil. Em sua mensagem televi- 
sionada, abrindo na Quaresma 
deste ano a Campanha da Fraterni- 
dade, cujo lema era "Terra de Deus, 
Terra de Irmãos", apoiou a re- 
forma agrária e o interesse da Igreja 
nesta ação de justiça social, certa- 
mente repeürá o que escreveu em 
vários documentos: que sobre toda 
propriedade pesa uma grande hi- 
poteca social. Talvez lhe recordará o 

que o Vaticano II ensinou, na es- 
teira dos grandes padres e doutores 
da Igreja: aquele que se encontra 
em extrema necessidade tem o di- 
reito de procurar o necessário para 
si, junto ás riquezas dos outros. Isto. 
se encontra nó documento Caxtdmm 
ai Spes n' 69. Os sem-terra estão em 
extrema necessidade, passando 
lóme e vendo suas crianças morre- 
rem antes do tempo. Quando ocu- 
pam latifúndios improdutivos não 
estão iazendo invasões, mas exer- 
cendo um direito básico e anterior a 
qualquer lei positiva e historica- 
mente codificada. Estão recupe- 
rando o sentido social, primeiro e 
originário   dç   toda   propriedade. 

Ocupar latifúndio 
improdutivo 

não é invadir, 
mas exercer um 

direito básico 
anterior à lei 

Ademais, para o Papa eme possui 
uma concepção muito alta ao sa- 
grado, não é indiferente oue um 
dos sacerdotes da Igreja tenha sido 
traiçoeiramente assassinado, ainda 
mais quando se sabe que o presi- 
dente fora alertado desta ameaça 
por vários bispos da região. Mas é 
mejhor não especular sobre o que 
se poderá passar entre dpis homens 
que conversam a sós e dizem o que 
bem lhes parece, consoante os altos 
postos que detêm. Mas gostaríamos 
que o Papa cobrasse do católico 
Sarney o que ele, Samey, solene- 
mente proclamou, isto c, que seu 
governo fez uma opção pelo social. 
f)ela primazia do pobre. A melhor 
brma de concretizar este propósito 

é atender o pobre sem-terra é dar- 

rural 
lhe condições de trabalhar para vi- 
ver, mediante a reforma agrária. 
P - Como o sr. vi a orgemitação UDR * 
R - Cada grupo de interesse tem o 
direito de se organizar, desde que 
articule seu interesse grupai com o 
interesse geral ou bem comum. Se 
os latifundiários se organizarem 
com o objetivo de criar um espaço 
coletivo para o diálogo e o encami- 
nhamento da reforma agrária, 
bem-vinda esta organização. Se, en- 
tretanto, como parece ser, se orga- 
nizarem para defender seus interesses 
á revelia do bem comum e para 
obstáculizar a reforma agrária, en- 
tão a UDR sequer deveria ser apro- 
vada, porque acobertaria um grupo 
ikscistóide e subversivo á ordem de- 
mocrática, que sempre exige uma 
referência positiva à fonte do poder, 
que é a totalidade do povo. Temo 
que a UDR vá introduzir a guerra 
nó campo e se consdtuirá não so- 
mente num problema para os cam- 
poneses, mas para o próprio estado 
de Direito. Eles desmoralizarão per- 
manentemente o Mirad, fazendo 
com que os ministros entrem numa 
rotatividade igual á da Funai e des- 
ligitimem qualquer esforço oficial 
de dar corpo à promessa oficial da 
reforma agrária. 
P - O sr. então rção acredita na reforma 
agrária? 
R - Acredito nela, não por força da 
vontade do governo, mas por força 
da vontade popular. Temo que o 
governo, nos próximos dois anos, se 
verá confrontado com a seguinte al- 
ternativa: ou aceitará uma guerra 
no campo entre latifundiários bem 
armadqs ç sçm-teiras obstinados cm 
sua resistência, ou, por pressão do 
clamor nacional e das organizações 
populares; modificará sua política 
com  referência- ao campo e fará 
uma reforma agrária, contra a sua 
própria vontade, mas que terá de 
atender aos principais reclamos do 
campo. Só então poderemos dizer: 
há paz na terra. 

MINERADORAS CONTRATAM EXERCITO PRIVADO PARA 
AGIR EM ÁREAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 

São Paulo (AGEM) - Uma "firma de segu- 
rança" privada denominada SACOPA, dedicada 
a "atividades de segurança rurais" e inte 
grada por policiais militares em sua dire - 
ção e corpo de empregados, está sendo con- 
tratada pelas companhias de mineração que 
atuam em áreas indígenas na região amazôni- 
ca. A denúncia é da Survival International, 
uma instituição humanitária sediada na In - 
glaterra, que se dedica a defender os direi^ 
tos dos povos indígenas em todo o mundo,pqs 
suindo status consultivo como organização 
não governamental ante às comissões de DDHH 
da ONU e da Comunidade Econômica Européia. 

Segundo o boletim "ação Urgente" 18000 

índios do Alto Rio Negro, noroeste da Amazô 
nia, pertencentes em sua maioria, aos gru 
.pos Tukano e Macu, estão sendo ameaçados pe 
Ia ação de empresas mineradoras interessa - 
das nas jazidas encontradas em suas áreas 
ainda não demarcadas. As atividades dos gru 
pos de mineração, alguns deles de matriz rrul- 
tinacional, aumentaram a partir de 1982, àe 
vido a facilidades com as recentes libera - 
ções pí^lo Departamento Nacional de Produção 
Mineral, de 537 alvarás de pesquisa em 77 
terras indígenas conforme o dossiê do Cen - 
tro Ecumênico de Documentação e Informação 
e a Coordenação Nacional dos Geólogos, en - 
tregue em abril aos Ministerios.de Minas e 
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Energia e do Interior, 

As duas principais empresas de explona 
ção mineral nessa região são a GOLD AMAZON 
MINERAÇÃO e a TABOCA MINERAÇÃO, pertencente 
ao grupo Paranapanema, muito 'conhecido por 
suas operações em terras indígenas, inclui£ 
do áreas Waimiri-Atroari e Karina. A Gold A 
mazon por sua vez está ligada aos líderes 
políticos do Amazonas e financia campanhas 
para o PFL. 

rural 
Para efetivar o controle essa empresas 

tem recorrido aos serviços da Sacopa, já u- 
tilizadís pela Paranapanema para desalojar 
milhares de garimpeiros. A direção da Saco- 
pa inclui coronéis do exército e comandan - 
tes da PM em atividade ou na reserva. 90% 
de sei! efetivo tem prestado serviço nas For 
ças Armadas com autorização do Comando-Mi lj_ 
tar Amazônico para manter pessoal armado e 
munições. 

economia 

(Susto de vidav enr deelínio. 
(Vestuário ainda pressiona.) DCI 25/6/86 

> Marcos Cézari 
Apesar de, uma vez mais, registrar me- 

^õr'percentual de aumento, os artigos de, 
íestuirio' continuam sendo os principais 
áeiponsáveis para'a alta verificada no Indi- . 
iédo custo de vida na cidade de São Paulo. 
|Jo período-de-19 de maio passado a 13 do 
4orrenie,!.'.v*>3'- vestuários aumentaram 
|,-369>,'contribuindo com 0,65 ponto per- 
centual-no Índice de l,19Vt registrado nesse 
período pela Fundação Instituto de Pesqui- 
sas Econômicas - Fipe - da Universidade de 
Silo Paulo. ' 

iO aüraeotp de 1,19% mostra que o custo 
tiçvida^os paulistanos está em processo 
içclinante. .N«.'quadrissemana encerrada- 
<px4.de maio, ó Índice estava em.2,14%, 
{fixando para 2% em 11/3; 1,91% no dia 
.S,'l,7S%'era'25 do mis passado, 1,92% 
«mi/6e 1,32% era 8 do corrente. 

'Os gastos com alimentaçio pesaram ape- 
sas 0,06 ponto nó índice apurado pela Fipe 
U°quadrissemana encerrada no dia 13, au- 
mentando 0.15%. No. domicilio, a ailmen- 
(açlo teve elevação de 0,19%, mas fora do 
tlomicilio houve queda de- 0,03%. Os pro- 
dutos Industrializados baixaram .0,06%, 
jboqoantoos seml-elaborados e os "in natu- 
ra" aumentaram 0,43% e 0,24%, respecti- 
vamente.'Aalimentaçio fora do domicilio 
está em declínio pela quarta quadrissemana 
Consecutiva, sendo que os produtos indus- 
trializados apresentam-se em - queda hi 
Duas semanas. 

' As despesas pessoais também vêm apre- 
tentando menores Índices de aumento, com 
^penas 0,4% no período encerrado em 15 
destemtsrCom-fümo e bebidas, os gastos 
felcvaram-se 0,08%; com recreação e cultu- 
l-a, 0,53%; despesas diversas, 0,69%; higie- 
Bé e belezav.0,48%; e serviços pessoais, 
0.81%. 
-Com habitação, os paulistanos gastaram 

inaisit63% no período de 19 de maio a 15 
do corrente (neste caso, o Índice está em 
ísjüxs hi duas semanas, porém em níveis 
bem superiores àqueles registrados em abril 
a Inicio de maio). Manter o domicilio signi- 
ficou gastos de mais 2,02% para os paulis- 
tanos (este Índice está acima de 2% hi- qua- 
tro semanas), enquanto os artigos de limpe- 
za subiram 0,39%; aluguel,-1,28%e cama; 
mesa e banho,'4,77% (este è outro item que 
tem vegistrado altos -Índices nas duas íilti- 
snas quadrissemanas). .     ' 

:t> item transportes subiu 0,23%, sendo 
0^38%-de-gastos com veiculo próprio..Com 
saóde.-os paulistanos gastaram mais 0,22% 
(depois de quatro semanas em baixa os re- 
médios e produtos farmacêuticos subiram 
0,06%, enquanto as serviços médicos au- 
mentaram 0,39%). Ó item educação subiu 
3,68% <hâ;^rês semanas este Item registra 
a^tas superiofcs a 3,6%). 
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VARIAÇÕES 
QUADRISSEMANAIS 

(SSo Paulo • %) 

Primeiras moedas do cruzado, chegando. 
Aa prlmelraa moedas de um e 

cinco cruzados e de um, cinco, dez, 
20 e 50 centavos começarão a circu- 
lar segunda-feira na rede bancária, 
após uma rápida solenidade no Pa- 
lácio do Planalto. 

O góvemo detectou que, por ra- 
zões de falta de moedas para fazer o 
troco, os comerciantes arredondam 
sempre para cima os preços dos 
produtos. É por isso que as moedas 
serão lançadas numa solenidade 
oficial, reunindo o presidente José 
Samey com os ministros Dílson Fu- 
naro, da Fazenda, João Sayad, do 
Planejamfento e mais Carlos Alber- 
to Direito, presidente da Casa da 
Moeda,* Fem&o Bracher, do Banco 
Central.VNas próximas semanas, 
deve serlancada uma campanha de 

esclarecimento sobre a ImportAn- 
cla da moeda como valor numa eco- 
nomia com preços estáveis. 

A medida que as moedas do 
cruzado forem sendo lançadas, as 
cédulas em cruzeiro do mesmo va- 
lor seráo recolhidas pelo Departa- 
mento do Melo Circulante do Ban- 
co Central. Por outro lado, somente 
no próximo.ano serão lançadas as 
primeiras cédulas do cruzado, con- 
íorme ílcou acertado em recente 
reunião do Conselho Monetário Na- 
cional Ainda não está decidido se 
as moedas farão alguma menção a 
Deus, como o dólar e a libra. 

Comenta-se, a título de ironia, 
na área econômica, que as cédulas 
do cruzado trarão a seguinte inscri- 
ção: "Seja o que Deus quiser". 
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IPerri estatal que até dá lucro ao Tesouro FSP 26/6/86 

JOStROBERTO DE ALENCAR 
V.f- »r-*    Da K»oenoo*nt lècol 

do ruim nunca faltou para o 
BáiipaJNaclonal do Desenvolvimento 
Eçàoftmlco e Social, o BNDES. Só noa 
mais recentes —Nova América, Má- 

PiraÜninga, Coslnor, Compa- 
Brasileira de Cobre, Usimec, 

ia e Companhia de Celulose da 
BaWa-j o banco perdeu, pelas contas 
d^tóü atual presidente, André Fran- 
co Montoro Filho, 42, mais de ÜS$ 200 
milhões. Prejuízo até pequeno, se 
comparado ao da Caraíba Metais. O 
BNDES torrou USJ 1,45 bilháo nessa 
empresa que nâo vale, hoje, nada 
além de US$ 800 milhões. 

Mesmo dando essas cabeçadas, no 
entanto, "e apesar de náo perseguir 
os lucros fabulosos que poderia 
auferir", o BNDES "é lucrativo, tem 
conseguido remunerar seu passivo a 
crescer a cada ano", segundo Monto- 
ro Filho. Náo é, aliis, uma proeza. 
Afinal, metade dos seus recursos 
provêm do PIS-Pasep —Cz| 120 
bilhões mie só tendem a crescer, pois 
offj.. depósitos nessa . conta sempre 
superam os saques. (Metade da outra 
metade são os US$ 3,2 bilhões 
emprestados no exterior e o .quarto 
restante, igualmente aplicado em 
participações acionárias, é capital 
próprio, lucro acumulado). 

Assim, náo foi difícil para o 
BNDES manter-se distante da possi- 
bilidade de dar prejuízos ao governo 
ou de contribuir para o chamado 
déficit público. '.'Pelo contrário", diz 
Montoro, "o banco está contribuindo, 
neste ano, com Cz| 20 bilhões em 
financiamentos para o setor públi- 
co". Se se faz á diferença entre 
investimento e despesa, "se se en- 
tende que no Brasil náo há déficit 
público, e sim dívida pública", fica 
evidente que o BNDES contribui, em 
1986, . com Cz| 20 bilhões para a 
redução do déficit, 

De fato, num primeiro momento os 
investimentos em empresas como 
Vale do Rio Doce, Tclebrás e Petro- 
brás pesaram nas contas públicas. 
Mas hoje, a Vale prevê um superávit 
de US$ 3,5 bilhões para, 1986, o 
sistema Telebrás outro, de Cz$ 11,7 
bilhões e a Petrobrás, de Cz$ 25 
bilhões.' Isso, sem falar nos Cz* 35 
bilhões comprometidos no orçamento 
de investimentos deste ano, só da 
Petrobrás. Tudo em recursos própri- 
os. 

Qualquer que seja o conceito ado- 
tado de déficit público, essas empre- 
sas sáo superavitárias. E náo pára aí 
sua contribuição com as contas de 
governo. Mesmo sem falar nos Im- 
postos que a Petrobrás pagará em 
1986 —Czi 3 bilhões do Imposto 
Onico, CzJ 2 bilhões do PIS-Pasep, 
Czl 2 bilhões da Previdência (e que 
não têm nada a ver com a contribui- 
ção para a Previdência), Cz$ 1,5 
bilhão do Imposto de Renda, mais 
Flnsoclal, ICM, IPI e outros menos 
estratosférlcos—, ela dá grandes 
lucros ao setor público. 

Só os Cr| 16 de dividendos pagos 
por ação renderam em 1985 aos seus 
acionistas de direito público Crt; l 

trilhão. Até aí, pode-se argumentar 
que pagar impostos é dever de toda 
empresa e, distribuir dividendos, de 
toda sociedade anônima. Pode-se 
ainda dizer que os "royalties" á 
Unia o, aos Estados e aos Municípios 
—Czí 752 milhões pela produção de 
petróleo terrestre, Cz$ 1,36; bilhão 
pela submarina, em 1986— não pas- 
sam de obrigação para qualquer 
petroleira, especialmente se opera- 
dora de um monopólio estatal. 

Mas a Petrobrás não fica só nisso. 
Foi usada, por exemplo, como toma- 
dora de empréstimos externos, no 
começo da década, quando a escas- 
sez de divisas angustiava o governo 
que não tinha credito —^ é por Isso 
que, hoje, deve US$ 2 bilhões a longo 
prazo e US$ 1,2 bilhão a turto, lá 
fora. (Internamente, ela só deve à 
Sunamam, que lhe financiou barcos 
no valor de US$ 300 milhões). 

É também usada como financiado- 
ra (a fundo perdido) de déficits de 
outras estatais. Como a Eletrobrás, 
?ue já lhe deve o equivalente a US$ 

50 milhões em combustível fiado 
para as usinas termelétricas, e pro- 
mete chegar a US$ 170 milhões até o 
final do ano. Ou a Rede Ferroviária 
Federal, cuja dívida histórica não é 
corrigida. "Se fosse, o cálculo correto 
chegaria perto do equivalente a US$ 1 
bilhão",' segundo o diretor financeiro 
da Petrobrás, Paulo Vieira Belottl, 
54; 

E nem só o setor público é 
subsidiado pela Petrobrás. Tecnica- 
mente, o Conselho Nacional de Petró- 

leo (CNP) lhe deve Cz» 6 bilhões. Na 
prática isso é dinheiro tomado em- 
prestado pelo CNP (que náo vai 
pagar), na Petrobrás, para distribuir 
entre usinelros, e entre proprietários 
de automóveis, queimadores de álco- 
ol ou de gasolina. Trata-se de fazer a 
empresa vender o álcool (e até pouco 
tempo atrás, também a gasolina) 
abaixo do custo. 

Basta fazer as contas, no caso da 
gasolina. Apenas 43,3% dos Czl 4,77 
(ou Czl 2,07) pagos pelo consumidor, 
na bomba, se referem ao custo da 
matéria-prima e do refino. O restante 
vai para os Impostos (10,9%), as 
distribuidoras (2,3%), os postos 
(5,7%) e o transporte (0,7%), e para 
subsidiar derivados mais "sociais" 
como o dlesel, do transporte de 
massas e cargas, o Óleo combustível 
das caldeiras Industriais e o gás das 
cozinhas urbanas. 

Um barril de 159 litros de petróleo 
—desses que agora estão entrando no 
Brasil a menos de US| 15— até março 
custava, lá fora. cerca de USI 27. Ou 
Czl 374. Ou, ainda, Cz| 2,35 por litro 
de petróleo bruto, que a Petrobrás 
pecisava refinar antes de vender por 
Czl 2,07, como gasolina. A soma dos 
subsídios ô gasolina e ao álcool (que 
ela vende Cz| 0,50 por litro mais 
barato do que compra) dá aqueles 
Cz| 6 bilhões devidos pelo CNP. 
Antigamente, era b próprio Tesouro 
Nacional quem subsidiava o trans- 
porte individual, dos ricos, pagando a 
chamada "conta petróleo no Banco 
dó Brasil. Isso parecia meto Imoral, e 
o CNP assumiu a conta. Como 
assumiu mas não tem meios para 
pagar, a Petrobrás paga. 

Casamento de interesses de escala 
O governo torce para o sucesso da associação Volkswagen-Ford, um bom exemplo 
para outras empresas empenhadas em baratear custos SENHOR 24/6/86 

Jorga Wahl e Vicente Alessi Filho 

O Brasil dá início á sua nova 
política industrial mesmo sem tê-la 
ainda dciinido no papei. O governo 
por enquanto apenas estuda os di- 
icicntcs caminhos ai seguir, mas a 
reação lávorável do ministro Dilson 
Kunaro, da Fazenda, três semanas 
atrás, ao acordo de cooperação tor- 
nado público pela Forn e Volkswa- 
gen na sexta-lèira, 13, não deixa 
dúvida quanto ao lato de o entendi- 
mento entre as duas montadoras ter 
desembocado em pelo menos uma 
ilas trilhas prelcriuas das autorida- 
des. Para a equipe econômica do 
governo, importa menos saber se o 
noivado entre as duas marcas tem 
ou não chances de evoluir para um 
casamento, ou mesmo se, como se 
suspeita, a indústria none-ame- 
ncana  pode acabar simplesmente 

absoivida no Brasil por sua concor- 
rente alemã, pois o realmente im- 
portante nisso tudo chama-se pro- 
dução em escala. 

Em um país onde o número de 
cidadãos cm condições de consumir 
é uma liação da população total, os 
baixos volumes de produção são 
uma conseqüência quase inevitável. 
Como a Nação não é rica para me- 
lhorar o. padrão de consumo de 
uma ibrma notável, produz-se 
pouco. 

C atrás dessa economia que anda 
a dupla Volks-Ford, e, se Deus ou- 
vir as preces do ministro Funaro, no 
luturo muitas outras trincas c qua- 
dras larão o mesmo. Produção em 
escala é uma tecla na qual a nova 
política  industrial, a ser proposta 
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ainda este ano, pretende bater 
limie. Afinal, quanto mais se cami- 
nhar nessa direção, mais o País só 
terá a ganhar. Uma razão óbvia ali- 
menta o raciocínio: em um país cm 
que os recursos sâo escassos, con- 
vém economizá-los. Tudo aquilo 
que uma empresa puder desenvol- 
ver em eslórço conjunto com outra, 
^nto melhor. 

A Volks-Ford falam com.abso- 
luta clareza essa linguagem. No co- 
municado em que anunciavam o 
acordo e mesmo em esclarecimen- 
tos prestados mais tarde, as empre- 
sas insistiram no faror redução de 
despesas como uma das principais 
razões que as levaram a esse tipo de 
entendimento. Joseph CNeill, ex- 
presidente da Ford Brasil e hoje re- 
presentante da Chrysler no País, na 
condição de velho amigo de Lee 
laccoca, coloca alguns números 
nesse raciocínio: "Gastamos 20 mi- 
lhões de dólares no projeto do Cor- 
oei e o triplo disso no ao Corcel II, 
apesar de este último, como o 
nome indica, ter sido derivado do 
anterior." Um automóvel inteira- 
mente novo, projetado a partir do 
f^K' cu*ta™ hoje pelo menos de 
US$ 800 milhões a US$ 1 bilhão, 
calcula o experiente CNeill. Pode 
apenas o mercado brasileiro justifi- 
car um tal investimento? Segura- 
mente não. Na verdade, provavel- 
mente nenhum mercado fora do 
Primeiro Mundo tem fôlego para 
tanto hoje em dia. 

Aos olhos dos assessores do mi- 
nistro Funaro não escapa o muito 
que essa produção em escala {leia-se 
produção a custos menores) reduz o 
risco de investimentos novos, 
ciiando um novo estímulo para que 
sejam leitos. Nessa mesma direção, 
imagina-se nos gabinetes em 
Brasília, que tudo isso abre o País 
para o ingresso de novas tecnologias 
só aplicáveis em grandes volumes 
de produção. 

Illinguém imagina que a matriz 
de uma indústria automobilísdea vá 
investir pesado na robotização de 
sua linha de montagem no Brasil, se 
o Del Rey, por exemplo, o sétimo 
carro mais vendido no País no ano 
passado, teve apenas 35 mil unida- 
des comercializadas. E, sem uma 
automação crescente das fábricas - 
ainda que a mão-de-obra brasileira 
seja barata - o produto brasileiro 
terá sua competitividade' reduzida 
no Exterior nos próximos anos. 

A necessidade de produzir em 
grandes quantidades, tão clara na 
indústria automobilística, um dia 
deverá ser sendda também na área 
dos eletroeletrônicos e informática, 
essa é uma certeza do governo e 
empresários. 

Contra-indicações   não   existi- 
iiam, nem mesmo o risco de indús- 
trias agindo combinadas virem a re- 
presentar um poder de pressão com 
o qual o governo teria dificuldade 
em lidar. Para as autoridades, essa 
ameaça não existe, podendo a Se- 
cretária   Especial    de   Informática 
(SEI) e a Comissão Interministeiial 
de Preços (CIP) continuarem a traba- 
lhar sem medo de que monstros es- 
tejam sendo criados. O radar do 
governo não revela riscos de insta- 
bilidádes  futuras   porque  grandes 
interesses   industriais,   ao   mesmo 
tempo em que se mostram mais po- 
derosos, por outro lado revelam-se 
mais vulneráveis, de modo que o 
jogo fica outra  vez empatado. De 
resto,  complexos  empresariais  de 
maior porte são mais transparentes 
cm seus desejos e necessidades, na 
medida em que têm uma política 
permanente mais clara, planejam a 
mais longo prazo e todos tèm algu- 
imas lortes semelhanças entre si. A 
experiência   recente   mostra   que, 
muito pelo contrário, as autorida- 
des a essaialtura deveriam estar sen- 
tindo mais medo das empresas me- 
nores, liaja vista os obstáculos que a 
indústria e o comércio de vestuário 
vêm criando ao Plano Cruzado. 

Produção em volumes considerá- 
veis, ao contrário, abre melhores 
perspectivas inclusive para as expor- 
tações na medida em que barateia o 
custo unitário. Como as vendas 
para o Terceiro Mundo realizadas 
com' crescente sucesso pela Volks- 
wagen. 

Além de todas estas razões que 
interessam ao País e alegram os mi- 
nistérios econômicos do governo, 
as duas empresas terão outros mou- 
vos próprios - e alguns talvez até in- 
confessáveis, no momento - para 
terem procurado esse tipo de asso- 
ciação de esforços. E pelo menos al- 
gumas dessas causas têm suas ori- 
gens em um tempo distante, pois 
quando ainda era presidente da 
Ford Brasil, Robert Gerrity já as 
percebia. Com o seu jeito as vezes 
imprudente de falar, Gerrity dizia 
prolédcamente que uma fabrica, 
cujo nome começava com F, tinha 
quatro letras, mas não era a Ford, 
em breve abandonaria o mercado 
brasileiro em vista de seus maus re- 
sultados. 

A história da aproximação entre 
á Ford, terceira maior indústria au- 
tomobilística do País, com apro- 
ximadamente 2196 da produção, e a 
Volkswagen, líder absoluta no Bra- 
sil, detendo 36%, começa em um 
dia de outubro de 83, em Londres. 

Dois cavalheiros muito bem pos- 
tos na vida dos negócios se reuni- 
ram para tratar de seus interesses 

comuns na América Latina. Harold 
Polling, presidente mundial da* 
Ford, e Carl Hahn, cargo idêntico 
iia Volkswagen, decidiram, e há 
oito meses estudam a possibilidade 
de uma associação no Brasil e na 
Argentina. Ainda assim, a noticia só 
van à tona agora, depois de doi: 
meses de namores mais ou menos 
desencontrados. 

A Ford Brasil está na situação 
mais incômoda. Dispõe de apenas 
três modelos de carro no mercado, 
sendo que a linha Corcel deixará de 
ser produzida a partir de 20 de ju- 
lho. Seus prejuízos acumulados vão 
além dos US$ 60 milhões, e a dívida 
em ienes não é desprezível. Já a 
Volkswagen ise ressente de melhores 
motores e de uma tecnologia que a 
Ford domina. Seu balanço referente 
a 1986 indica prejuízos de cerca de 
US$ 27 milhões. 

Os dois presidentes devem ter 
ponderado esses fatores duranic sua 
reunião em Londres e concluído 
que valia a pena tentar o casa- 
mento. 

Em dez linhas de texto seco e ab- 
solutamente idêntico, distribuído 
simultaneamente em Dearbom (Es- 
tados Unidos),. Wolfsburg (Alema- 
nha), São Paulo e Buenos Aires, 
onde as duas empresas também 
mantêm subsidiárias, Ford e Volks- 
wagen informavam, no último dia 
13, que essa cooperação, ainda em 
fase embrionária de estudos - qual- 
3uer coisa como os primeiros rounds 

e uma luta, no qual os adversários 
se examinam e medem suas possibi- 
lidades -, poderia implicar a utiliza- 
ção de instalações e recursos, man- 
tendo porém a identidade e a indi- 
vidualidade de cada marca. 

Vromo boas razões para a poten- 
ciaí associação, o comunicado indi- 
cava o interesse na introdução de 
novas tecnologias e substanciais ga- 
nhos de escala na produção, "com 
rellexos positivos sobre os custos, 
melhora da qualidade e competiti- 
vidade nos mercados doméstico e 
de exportação". 

Os primeiros rumores a respeito 
da existência de novidades envol- 
vendo as duas companhias surgi-, 
ram nos primeiros dias de maio, 
gerados principalmente por forne- 
cedores de autopeças em constante 
movimento pelos corredores da 
Ford e da Volkswagen, Na verdade, 
fusões, compras, associações c tro- 
cas de componentes não constituem 
novidade alguma nó mundo da in- 
dústria. Na Itália, Ford e Fiat estão 
em fase adiantada de negociação de 
um acordo na área de caminhões. 
Com a Peugeot, a Fiat desenvolve 
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► motores que servem a ambas. A 

Chrysler mantém acordo com a 
Maserati visando á produção de 
carros esporte modernos e de alta 
tecnologia. A lista é longa, envol- 
vendo empresas em todo o mundo. 
E quase sempre o que se procura é 
resolver os problemas dos envolvi- 
dos na operaçàos ainda que um 
possa viver apertos maiores do que 
o outro. \. „ 

Em Sâo Bernardo do Campo, 
sede da Ford e da Volkswagen no 
Brasil, os primeiros sintomas de um 
acordo Ibrain as trocas de visita, 
com o pessoal de cada uma das em- 
presas tamiliarizando-se com as ins- 
talações da outra, num clima evi- 
dente de certo constrangimento - 
antes concorrentes, agora possíveis 
futuros parceiros. Essas visitas in- 
cluíram todas as áreas, do estoque á 
inspeção de qualidade, passando 
pela engenharia, planejamento de 
produção, prensas, armação, mon- 
tagem. E, é claro, incluíram audito- 
rias financeiras. 

■   cita a comunicação oficial, Ford 
c Vulkswagen retornam ao seu si- 
lencio.   Como   bem   lembram   os; 
porta-vozes   das   empresas,   um' 
acordo desse nível c porte não é de- 
finido em poucas semanas. Os "co- 
mitês do acordo" não têm tempo 
de vida suficiente nem autonomia 
de vôo que lhes permita definições 
mais breves ou até decisões que se- 
rão sempre tomadas pelas matrizes. 

Previsivelmente, o resultado final 
daquela primeira reunião londrina 
somchte será conhecido em alguns 
meses, e nada indica que as inten- 
ções de acordo, afinal, sejam con- 
trariadas. Para isso há boas razões, 
que fontes da própria concorrência 
admitem.   Principalmente  no  que 
diz respeito à redução dos custos, o 
que é fácil de entender: se o acordo 
operacional funcionar, milhares de 
itens que compõem a manufatura 
dos veículos c agregados deverão 
ser  padronizados.   Parafusos,   por 
exemplo - e o setor de compras da 
empresa bolcãng a ser criada vai ad- 
quirir bilhões deles todos os anos, a 
preços mais baixos,  que somente 
uma produção em alta escala pode 
permitir.  E quando se pensa em 
componentes   intercambiáveis,   na 
soma de trabalho na área de pes- 
quisas de motores, no desenvolvi- 
mento  de   tecnologia   eletrônica 
avançada, por exemplo, esta holding 
seria   simplesmente   imbatível, 
acredita-se no mercado. 

Do ponto de vista técnico, as al- 
ternativas que poderiam surgir de 
uma combinação das linhas VW e 
Ford são variadas. O Del Rey utili- 
zaria motores 1.8 do Santana, que 
também cederia plataforma e com- 

ponentes para o modelo que vier a 
sucedè-lo Também o Escort pode- 
ria iodar com o motor melhor di- 
mensionado c 1.6 da linha Gol/- 
Voyage/Parati. E o Santana estaria 
equipado  com  o  invejável  motor 
2.3 que a Ford produz para expor- 
tação. 

A Ford forneceria, também, a 
plataforma e alguns componentes 
do Escort para um carro pequeno 
da Volkswagen, com motor trans- 
versal, que substituiria o Fusca, res- 
ponsável, com a Kombi, pelo ver- 
dadeiro^ gargalo que ocorre hoje na 
linha de produção da Volkswagen. 
Este novo cairo não será o anun- 
ciado BY, pois a matriz alemã 
decidiu-se pelo lançamento dos 
modelos Golfe c Jetta. 

E, segundo se diz no mercado, é 
grande a possibilidade de as duas 
empresas projetarem uma carroça- 
ria básica, que depois seria "ma- 
quiada" de acordo com os interes- 
ses de cada uma. 

Diante disso, a concorrência de- 
cidiu andar mais depressa. A dire- 
ção da General Motors já ordenou 
prioridade absoluta para o lança- 
mento do modelo Kadçtt, antes 
previsto para meados de 1988: quer 
vê-lo nas ruas até o final do ano que 
vem. 

O casamento Ford-Volkswagen 
só acabará em divórcio rápido se o 
governo alterar de maneira pro- 
funda a atual política de fomento 
industrial. Pois, se o resultado da 
mudança for uma redução substan- 
cial da tutela estatal sobre a ativi- 
dade industrial, algo que livrasse o 
setor dos rigores do controle de 
preços, talvez um acordo operacio- 
nal do tipo planejado por Ford e 
Volkswagen deixe de ter sentido. 
Nesse caso, pode valer novamente a 

pena investir pesado por aqui, sem 
parceiros. Essa hipótese falharia 
apenas em um caso: se ocorresse a 
entrada de novas empresas no setor. 
Ai provavelmente o acordo voltaria 
a ser viável. 

Mas há quem pregue a total in- 
viabilidade do entendimento, prefe- 
rindo raciocínios que conduzem, no 
final, à absorção da Ford pela 
Volkswagen. Os pesados prejuízos 
recolhidos aqui pela Ford nos últi- 
mos anos são reais. 

As intenções de acordo entre as 
duas companhias englobam todas 
as suas atividades comuns, e talvez 
os caminhos ainda a serem percor- 
ridos durante as negociações sejam, 
afinal, melhor pavimentados do 
que se imagina. Mas não se pode 
perder de vista a certeza de que, se 
os seus interesses hoje parecem ser 
comuns, suas filosofias de trabalho' 
são particularmente distintas. 

A começar pela troca inesperada 
de presidentes da Ford, anunciada 
apenas quatro dias depois da con- 
firmação do acordo: sai Edward 
Hagcntocker e assume Wayne 
Brooker, sob as bênçãos de Lindsay 
Halstead, vice-presidente da Ford 
mundial para a América Latina c 
ex-presidente aqui. Assim, o princi- 
pal executivo da Ford brasileira a 
começar a costurai o acordo, junta- 
mente com Halstead, não estará 
aqui na hora das discussões e deci- 
sões. 

Mas este não será, certamente, o 
único problema de linguagem du- 
lante as negociações. Há pelo me- 
nos mais um, emblemático de todos 
os outros que possam também exis- 
tir; enquanto a Volkswagen adota 
os ceiuimctios, a Ford ainda insiste 
em utilizar as polegadas. 

0 ESTADO DE S. PAULO 
18/06/86 

BOMERIL CONTRATA 
A BorabrÜ S/A Indústria e Co- 

mércio Já começa a apresentar os pri- 
meiros sintomas de que as dificulda- 
des ocorridas pós-pacote econômico 
estão desaparecendo. A empresa es- 
tá recontratando cem dos 500 íunclo- 
nárlos demitidos nos últimos três 
meses em lunçfiò do plano de estabi- 
lização e anunciou que a distribuição 
de seus produtos também já está 
completamente normalizada em to- 
do o País. O faturamento da Bom- 
biil, que chegou, a cair de Çrf 115 
bilhões em íevérelro_páfã"Õz$ 12'mi- 
lhões em março, voltou a crescer e a 
empresa espera um aumento de até 
25% este mês. 
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PROJETO "QOATfíO MAIS QUATRO" CIRCULA EM. BRASIllA:MANDA TO DE 4 ANOS E NOVA DISPUTA 

Campanha para reeleição de Samey já tem até slogan 

LUIZ ALBERTO BETTENCOURT 

Quatro mais quatro. Ainda nío é um 
slogan mas será. Por enquanto é um proje- 
to urdido com a discreçSo e habilidade 
que caracterizam os políticos experientes. 
Seus objetivos: fixar em quatro anos, de 
acordo com compromisso da Aliança De- 

i mocrática, a duraçJo do mandato do pre- 
sidente Samey, inserir no texto constitu- 
cional a possibilidade de o presidente ser 
reeleito e, com base no prestígio adquiri- 
do no primeiro período, levá-lo, pela via 
direta, a um segundo mandato. 

0 quatro mais quatro, como já é co- 
nhecido em alguns gabinetes de Brasília, 
se desdobra em algumas fases e já deter- 
mina o que se poderia chamar de política 
do Palácio: 

1-0 presidente age indiretamente e 
na medida das oportunidades para evitar 
votações plebiscitárias nas eleiçOes para os 
governos estaduais. Pelo menos os novos 
governadores de Minas, Rio e Sío Paulo, se 
eleitos com larga vantagem, sío pretenden- 
tes naturais ao Planalto. Interessa contê- 
los na disputa regional e evitar que a elei- 
çío folgada os remeta necessariamente ao 
plano nacional. Esse o sentido do estímu- 
lo dado ao candidato Antônio Ermírio de 
Morais, depois que o PMDB já tinha fe- 
chado apoio ao vice-govemador Orestes 
Quércia. Ermírio, se lançado no final do 
ano passado, teria condições de empolgar 
o PMDB e explodir como fortíssimo can- 
didato. NSo era isso que convinhas 

Também em Minas, age o Palácio. O 
presidente Samey emitiu sinais diretos de 
que acolhia com simpatia a tese da reele- 
gibilidade do governador Hélio Garcia, 
que-; embarcando na aventura da consulta 
aos poderes competentes, desgastou-se e 
embaraça-se hoje em um hermetismo 
quanto A definiçío do seu candidato só 
comparável ao do técnico Telé Santana 
em relaçío à Seleção Brasileira. 

2 — Ao mesmo tempo, necessita o Pá- 
lido de uma bancada forte na Constituin- 
te, embora a límitaçiõ, em quatro anos, 
do atual mandato presidencial remova os 
principais obstáculos à esquerda para a te- 
se da reeleiçío. O governador Brizola nffo 
aceita os seis anos mas já declarou aceitar 
o instituto da reeleiçío pela via direta. 

3 — 0 presidente manterá em ritmo de 
campanha a administração da política 
econômica, fonte de impactos e populari- 
dade. Mas, além das medidas de curto e 
médio prazo (política industrial, renego- 
ciaçío da dívida externa, reforma bancá- 
ria), quer algo mais. Insiste junto ao mi- 
nistro Sayad no imediato aprofundamen- 
to de um plano de metas que projete no 
tempo os objetivos econômicos de um go- 
verno democrático. Nío se trata propria- 
mente de uma plataforma de reeleiçío, 
mesmo porque um plano de tal natureza 
nío seria o instrumento adequado. Trata- 
se de fixar a idéia de que o governo, em- 
bora de transiçío, tem fôlego para mais, 
nío lhe faltando nitidez na definiçío de 
propostas: tem ele uma visío do que 
quer para o Brasil e maneja com compe- 
tência os meios para chegar lá. Uma ques- 
tío de imagem. 

E o PMDB? No maior partido do país, 
o caos. Suas lideranças sentem o andamen- 
to da política do Palácio e sua própria im- 
potência. A doença do doutor Ulysses 
criou problemas de tal magnitude na or- 
dem interna que faltam-lhes tempo — es- 
tio também envolvidos com a eleiçío es- 
tadual — e cabeça para analisar e encarar 
de forma sistemática a açío do presidente, 
que, nío sendo anti-PMDB, também nío é 
pró. É uma política suprapartidária que 
recolhe dos partidos os apoios eventual- 
mente necessários a uma ou outra açío e 
pode desdobrar-se, depois da Constituin- 
te, na tentativa de, inicialmente, formar 
um bloco partidário, ligado diretamente 
ao presidente, e, em seguida, um partido. 

Parte da inquietação de Ulysses deriva 
do sentimento de que o presidente, alça- 
do aos picos da popularidade, liberta-se 
do partido, que nío era o seu, e assume 
vôo próprio. Inquieta-o também á realida- 
de de que a morte de Tancredo Neves iso- 
lou-o entre, duas frentes: de um lado, uma 
frente, o PMDB, que enfrenta as dificul- 
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dades de sua imensa heterogeneidade, o 
que se traduz em rebeldias sustentadas 
por interesses de clientela e em afrontas à 
sua liderança; de outro, o Palácio, que 
acolhe hoje lideranças egressas do antigo 
regime que agem ém sintonia e com compe- 
tência pela manutençío do statu quo. Sua 
depressío, dizem alguns dos que têm aces- 
so à sua intimidade, é expressío de impo- 
tência para lidar com a desfavorável con- 
juntura. Sua impropriedade em algumas 
ocasiões - nío aquela do retomo ao Con- 
gresso, motivada por excesso de medica- 
mentos — é a recusa ao freio da conveniên- 
cia. Ele tem se referido com rispidez ao 
presidente Sarney em círculos nío muito 
fechados, trata-o quase como o rival- que 
com ele disputa lealdades. Foi assim no 
episódio da nomeaçío do ministro Dante 
de Oliveira. Mesmo avisado por terceiros 
de que Ulysses o aconselharia a nío aceitar 
o posto, Dante acertou tudo com o presi- 
dente Samey. Foi entío procurar o presi- 
dente do PMDB e levou um sabão. Se nío 
o tinha procurado antes, por que fazê-lo 
depois de o acordo estar fechado? Nío fo- 
ram elogiosas as referências ao presidente 
Sarney que se seguiram. 

A falta de nomes do PMDB á sucessío 
presidencial coroa o rosário dos motivos 
da depressío de Ulysses. A doença afas- 
tou-o - pelo menos nos termos do diag- 
nóstico atual - da disputa, embora ele 
continue como o maior eleitor do parti- 
do. Ninguém parece empolgá-lo embora 
nío lhe passe desapercebida a marcha cé- 
lere do ministro Dilson Funaro, em 
quem muitos de seus amigos vêem a pre- 
tensío de e a competência para disputar, 
no PMDB, a indicaçío para candidatar-se 
à Presidência da República. 

R.R.   23/6/86 

m 

LEÕNIDAS PIRES GONÇALVES 

6 + 4 
Se o projeto do Palácio do Pla- 

nalto para a sucessfo presidencial 
consubstancia-se no slogan quatro 
mais quatro (Sarney cumpre man- 
dato de quatro anos e candidata-se, 
pela via direta, à reeleição), o do 
ministro do Exército, Leônidas Pi- 
res Gonçalves, é diferente:seis mais 
quatro. O presidente ficaria no pos- 
to pelo tempo fixado na atual Cons- 
tituição e então se candidataria a 
um segundo mandato. 

Fonte ligada ao meio militar ga- 
rante que as razões do ministro para 
o seis mais quatro ligam-se à certeza 
de que nío há hoje na cena política 
homem em condição de garantir 
tranqüilidade ao processo de transi- 
ção, que o ministro, como é obvio, 
pensa ser longo. 

Para Leônidas, tal certeza surgiu 
logo depois de o presidente Tancre- 
do ter sido operado pela primeira 
vez; 
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•qtjwfifunçáa ide «tutela >ou^coatròIe 
•,»endo-thes''indispensável'rigidp-espp' 
nTb^^^-dlsciplWe^Jiobediênciá-â- 

•aütortóad* constituída |TUto'*,'aquela 
escudada riá le^Todas^á» diíiculda-" 

;díéípaMiden^:oh^^idd6mátlcò', 
dedomPáperisá^é^baldadosiesforç^' 

^pártrtíohciliárStífcínéoncilláveI,,» é'dd 
>cacoet6.de tratar as Forças Armadas 
OMnO.fónteí paralela!de poder*legltÜ 
&io,-fora e^acima das normas gerais 
determinada* pelai sociedade-a que 
devem servirv-Ê!elucidativo disso ô 
fato;'de1 que; v enquanto^ á) atual Lei 
básicá-brasUeira - (DBí realidade iUma 
ortorgâ militar,* que se'acrescenta: 
rami( 2S; emendasX--, tem ,uma^ieçáo 
intej^^sobre' as < Fprçaa+Arnuidáâ■ 
*à|éníjâe,v^rí<)s artigos è parágrafi» 
què 'endossam' ?> primado militar, á; 

.Constituição, norte-americana   llmi-! 
^a-sé^a^dizer. sobre,Q. assunto .que o 
.Congresso tem o poder de organizar e 
J^^.áa.^qrças Armadas do país, 
gijstás^sob.p "comando, supremo' do 
^gpwídenté otuUpòblica..;    ,:    ,   ^, 
^AM^^^^res aoleltqt^<iuei 
extravasaram, encontra compreensi- 
Vej|.,^ÇSlst^çlas W, inconformismos, 
Sé ó nábiío,do cachimbo põe á boca-r 

^aque^peràr dos que há tanto í 
i.vêni^cachimbando^.Çito apoç,, 
st^do.Jíovo,   quase 'vinte, de' 

.tarismOjsem:limites.- além da 
antlnua'presença de - pressões cas-. 

trenses, mesmo em outros perfodoj, 
deformaram conceitos e consolida- 
ram, interesses. Há, por outro lado, 

parte dós grupos conservadores e 
^lj5etores!.e'. entidades que. a^<ihcli- 
n^^^lrèlta (mas n/Io só'^ ela). 
njflotiiipáçito ;'de .criar" e/ou ' ínánter' 
instrumento^ legais que formalmente 
J^Ufiquçm á intervenção militar na , 
^çhduçâc^íia • sccledadç,. pòr'melaft', 
coercitivos;. Nissoi está a'medula da 
i^trtvérei*^Trata<é,*^«üni*1 dé- 
tlfetèrinitíafíáéa «obeí^nla^àtá Kifj 
pátio ^-.itótílt^ada: Todos os dpmalf-( 
'aspectos são decorrentes. ■     i' '  í   ] 
*íÇa^'»êu,próprio béih^è' tÜÉj^iiííli-'l 

dadeftío^ís tos militares precisam 
vòltár^se-para suas funções próprias, 
e'participar';da vida política como os, 
demais icidadáüis, pêlo votó;ve, ev^n(' 
tüalnjentc,'iVporf suai • (cândidatúrasi 
Pois^iiiv ^riedldav quo-;1 as '■ Forças 

;Áirmádá3:âé:tornam instituições poll- 
tlcaSf 'abrem-se 'rao  manuseio   de 
grupos^íacções.perdertdò eflòácia.' 
O^pròblema^alnda -se'-toma mais 
grave devido"a qüe a-evolução dos 
meios- técnicos vai transformando os 
afatigòs-ftexércitos! de 'cidadíos í «ni 

■entidad^ 'cada' vet mais profísslona» 
Uzàdasf ém.sqüe até as praças dos 
briüçipaU^tíorpos sá o'engaja dás'pór 
largos períodos, o que tende a incutir 
paitropa ?; uni ■; espírito  corporativo 
maisforta doqué aquele atribuível a 
pálsánofí'eventualmente-Incorpora-»' 
dos.^Tuldo isso acentua com vigor a 
necessidade de umá cristalina defini- 
ção . do papel das • Forças Armadas, 
que'-impeça- tergiversações interpre- 
taUvas;-:Níó é néceisário'inventar 
fórmula»'«òu* elocubrar complicados 
textod;' nossa própria .história consti- 
tucional e experiência política apon- 
tam o Caminho/ .'   ; 

■^Tántò»^ ^i^/feoMtitqcióiwl. <te 
1S24. fcxmo, a • Cora ti tiüçâo republica- 

Iba^dé/im,-definiram a força militar 
tomo essencialmente obediente.. Mas, 
^nquánto o .texto da monarquia dava 
ao JP(oder Executivo competência de 
empregá-la ^como bem lhe' parecer 
conveniente à segurança e defesa do 

ampério", ,(art,4*6). abrindo margem 
>Ír&^lfei^árto75ncluily«jein 
^^W-fd^gressâd^poIs^el 
admitía^alianças ofensivas), a:pri- 
-meira-Lei básica republicaria'(elabo-' 
-rada quando tínhamos «marechaia na 
Presidência^ na vvice-presidéncia 4a 
-Republica),r; disservcorn f.irretocável 
-'idan^^Art^^^Aa^^ças/ae 
lerrafe > cãai? sBo .instituiçBèè hsci»- 

^nais   permanentes. , desllnadaf^á 
defesa;; da'^ti^;;;Boí;5Íxterior-;.e'l-;.'i 
máiíui«nçIo das leis. no Interior,- A 
Porça^Armada'-'4 resseBcialioieBtc 
ob«<lieóte,«deatrodo«i limite* da lei, 

óbHgaaà,ia^.téntar>ii1íüíUiçfl« 

t Ümítada^ -sem, volteios,; nem meias 
p^avrás^manutenção daa^is 9 A 

' ^da^iJnsUúdçõei.cbnsUtttr 

iWeí/àífemànütençáo (*Ui 
. isto <Sy da. qrdem sujei ta 
esta determinada^ Nem 

mmtai^^tí6<toTparfetiir, 
'bbrajrazões? democráticas, nada con- 
tra òôue elaboraram, na matéria, o« 
constituintes eleitos vapós a queda dó 
^^rip^Bastariâ',. agora,; copiar 
iaquelej texto de; excelente * precisão 

^politka^urídlca p^vemacular. Nesse 
caso, yoltai: aq passado, seria andar 

■paraaírenta.-'--:^ '.'.;'■■.,,,,.. Ú£Z 
"l^áerrlibada das'velhas oligarquias 

■e^vis^í^ a^imipçâo ...de1-)nova» 
'•influências. miUiare* na direção, dó 
■MÍs^acrésCldas.dejumá eleição da 
qüaT^párÜ^paranK "apenas: 4% dos 

< brásileiroa^ • para.^uma'- Constituinte 
íq^; náò,'1 teve/à íprecedê-la ^pèm > a 
amstia,'-Qem á abolição da censura à 
imprtóísa? permitiu á introdução dò 
disparate que foi a separação entre a 

. leire'a'orcem;--Enquanto o texto da 
Í89;^lkòtí--^i>dis8oiuvelmento, ■ Con-, 

■toraMÍ M-.Viu. a^átuacáo .das .Forças 
rfeníádáStà^^ííianütènçfio dáá léls nô 

t interior*^ e è sustentação da»' 'flnsti- 
.tuiçõesiconsütucionais^?.; b :art.; .162, 
da Constituição de 16 de julho de 1934. 
'separou maliciosamente aqueles dois 
termoff/ap' dizer tjyé as' institulçõe* 
irillitares "desUnam-se a defender á 
pátria è garantir, os pòderes coriktitu- 
cionais, a ordem e a lei". Despida de 
suas   roupagens   legais,-,a. òifdém 
passava ser um fim em si mesmo, 
segundo os' conceitos' subjetiveis de 
quem .detivesse   ©""""poder   efetivo, 
abrindo-se, os espaços necessários.^ 
intervenção^ o^escente  dos  bficíais 

■põllticóà què; em pouco tempo, impo- 
riam 'j^íei de Segurança >íaciònal 
(abril de,1935) è estabeleceriam £ 
ditadura 'do Estado Novo i( novembro 
do- -1937)^.;;tramada^ em   nome   dá 
««iirançá peloa comandos solidários 
a Getüllo Vargas,"e decidida desde p 
mês   de   setembro,   na  deprln}eijte 
.reunião de generais de^que nos dá 
minuciosa,' informação >õ.< livrd'.;<ie 
memórias do general Eurico Dutra, 
fâpada mais áuáda do golpe., z;^., •,.. 

«tVibrádó este, a <^urta paraías$sta 
. promulgada por Vargas, levou ainda 
mais longe a deformação ao declarar 
ÍArt^lÔl)'** Forçai Armadas'Itístl- 
tuiçõea nacionais permanentes;'po- 
rém organizadas í, sobro a: basjé -da 

^disciplina hierárquica e da fiel òbç- 

^ordém é legalidadeá ■; /vr 
^> 
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^^dá i^&''úiriá'fátó"'dltali)rtai. 
^ novos ^con8Utiii|ites>i^U?ám, 
quase textualmente, ao artigo 17V, da 
Consütuiçáo de 1&46 o que esUtuíra 

••obre 6 aasupto a velha Lei básica de 
.^..dahdqt ái ForçaiiíMilltaré* i» 
desüiSaçáO de defender a pátria: e 
garahtir o» podem, ponsUtuclorti*. 
"a lei e ir ordem^ mal» umá^vez 
«lísoclados: e ^assün manüdo^ -íJèlo 
•rtigQ 91,-, da Carta atualmente: án 
^gor, abundante em abuaoo çaítrea- 
jeara ^partir/. dé.^seüieárátaK^e 

^^pe^Uzaçâo.db^rááUrqiteyòl 
^l^víürigida v DOí:i»iiioriató%3d- 
JlKüaí^o^bcoirèrá.-i íbmo 'porTftili. 
jgre/apenas pela definição constituti- 
k«nia'íadequadald<j papel dat Fò^à» 
•Armadas na sociedade que náoípode 

■dispehíar'"«êu' tonèurso.íÈ íc^rtít, 
-poréra;^qué sé tornará .ImposiívW 
:rifig^M,..^;.^.,v^.,v,..   :,....:.-; ^>:, 
■ÇZiT'^*!'*"^ '*"' ■'' •'   '     -   ■•■ .-■^T^i^TT^' 

■vnrto*' M . JuM»*' Kwtwuti'- é'. K-^.;!' •, 
, jwwí ■» Poto1'. dlrator-ndatar-dM*. do XanU dó 

RELATÓRIO 
RESERVADO 

FORÇAS ARMADAS 

Grande mobilização 
— 0$ ministros militares nSo 

aceitam de jeito nenhum a limita- 
ção da função constitucional das 
Forças Armadas ao plano da segu- 
rança externa. 

A afirmação é de fonte bem in- 
formada da área militar, para quem, 
no entanto, as reações do Exército, 
Marinha e Aeronáutica se darão no 
terreno da política, da persuasão, 
do lobby. Não há, no horizonte, ne- 
nhuma perspectiva de "virar a me- 
sa", assegura o informante. 

A movimentação, porém, é gran- 
de. Os comandos militares têm pro- 
movido várias reuniões para debater 
o tema e até o comandante do II 
Exército, Sebastião Castro, tem to- 
mado a iniciativa de debater a ques- 
tão com seus oficiais e até de convi- 
dar, nos meios castrenses, pessoas 
que considera credenciadas a emiti- 
rem opiniões. Também em escalões 
inferiores e nas escolas militares dis- 
cute-se muito. 

, Os ministros contribuem para di- 
fundir a necessidade do debate. Que- 
rem que a tropa tenha opinião fir- 
me e acham que uma posição mo- 
nolítica ajudará a enfrentar a supo- 
sição que permeia a tentativa de li- 
mitar, na Constituição, a função 
dos militares: contê-los, no estrito 
plano da defesa externa, seria antí- 
doto contra a possibilidade de futu- 
ras intervenções no quadro institu- 
cional. 

. A mobilização., por enquanto, 
tem como alvo o público interno. 
Mas a fonte garante que ela chegará 
ao restante dos mortais. 

23/6/86 

icumulandoyem^: nosso 
partidò^N^íér^lò^uetèsti; 

sequef^Üaçtó^ 
hèccMi£ámds;^èKy6-;üní\Còat 
jreçs^plenó^ ]Peh^^mbjém 
qü^^;. «xpediènteá ^radicicè. 

' nais~"r :^mprcgàdòj|:;histÓricàt 
mente para .contornar!conjun^ 
turás.comó està;nãò-fúhcionà^ 
rãá mai^í! (jüc5:íerhpo (políti';; 
cp^íonspira (épíUra $óSí*OJJ( 
suçfirà^o^ tap|damçntç ^tító 
çüit^çridço^qiíéVljpii.imobilii;: 
zár<§Pàp«i^áridd>vO»^pòssô'jí, 
acerto? até^a délrrota põHtica 
da ditádura^-bu:à!*bnderaçãò; 
polítiçaCrèal.dolPCB'íiareor^ 
gahjzâçâol;dcni'ocfáli6a dá 
sdciciüdc" ':brtóileira-|teráW 
peso" .de rumavplumár^ r-*^* 

intéi^è'n^Iokd^m^--obijètivàTdé;' 
apchas" assinaJàir' o   aspccícT 
mái» cVidcnte^do quadro críti; 

cò .qüe ipbseryó i|sm'ind*sd' par^ 
tido. Todos temos alguma par-1' 
cela de responsabilidade - c os; 

que a têm numa cscalà-riutior, 
principalmente,   não. "podem 
silenciar diante' do jeoletivõ 
partidário'.        • ■      ' •    • ' 

Uma crise de identidade 
Se-cntcndermojs por.identt' 

dade o complexo din|mico"e; 
unitário de traços que serefe- 
rem: à brientaçâo teórica, ao 
perfil ideológico,- à' natureza 
estrutural e organizativa, à 
funcionalidade classista, aos 
objetivos de um partido políti- 
co e aos meios para alcançá- 
los - então, não tenho dúvidas 
de que o PCB está às vésperas 
de uma crise de identidade. 

Esta tendência não c recen- 
te, mas ganhou uma dinâmica 
nova no bojo das condições 
3ue nos propiciaram á legali- 

ade, Ê nO contexto da transi- 
ção de mòcrátjca q úe «cia; esti: 
vindo à luz, alargada inclusive 
pelo conjunto, de questões não' 
resòlyidas> (ou-tóji-Wsòlvidas 
'administrativamente)' quç 
emergiram a partirde  li>79. r 

-, .£ ycçdade que a nossa ^/^-. 
/wf/vKjt,-. cuja projeção estraté- 
gica me^parecç ■inteirámeritè 
válida^^/apjeschta. o»v reguisn" 
tos''parafsõlucionár: positivai- 
méntc ç» vetores çríticos.-Mas 
é i^álmtfhtc"verdadeCqüc ba 
projetd dé'wí/ífr/íaft»a está lon-rl 
gc dánoss.à'prática: há-com- 
panheiros   que,   até   hoje. 

VOZ DA UNIDADE 
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TRIBUNA DE DEBATES 

neEamrsev,a, aceitá-la "pra 
valí!r".^dcscònna-sc do parti- 
do de:massas, suspeita-se da 
democracia de massas, tergi- 
versa-se ç pluralismo, etc. O 
fato é. que a Alternativa- texto 
congfessual -'permanece 
como adorno,, inclusive por- 
3uc se geheralizá entre nós, 

esgraçadamente, o comodis- 
mo mental,, acusando-se o 
documento de "difícil-" e,"com 
isto, protela-se o seu estudo e, 
consequentemente, a sua apli- 
cação.'   .     y 

Refiro-me kAlternativa por- 
que o seu destino, me parece i 
emblemático^ Basta recordar! 
quê, nela, nos centralizamos 
no eixo da classe operária, da 
sua hegemonia; e dos chama-' 
dos movimentos sociais - e me- 
assalta    vigorosamente a 

dc^da nossa"áção.hãó çprvèr-í 
gí^,i;efctivame,nt,ei,;-para:; estes' 

■pólòá^ *,, ■■iii**t ^M&Z&^M 
<:.A8fossas ^amoi^idader 
trahspareceni; ii^privilegiáda- 
mente.Vno ,■ padrão ide-Jpartido 
qu^^quefémosvcòristruirv Até 
agòrajv fazendòlpolítica  ao 
velho estilo, não fomos capazes 
dc^oXerecer. à classe operária 
ximypartido' «ovo. (tal como a 

'Alternativa Q propõe^. E0fpar- 
tido oarece de idéias^ novds, 
quanto a,si .mesmo e quanto 
áosSrumos. brasileiros/^ ".•''-..' 
^'lÜma política defensisía 

-  -O circuito crítico se precipi- 
ta na nossa política imediata; 
nai"nossas ações e-opções táti- 
cas. ' ■,.■■• 

Até a posse do governo da 
Aliança Democrática: (AD), 
que marca o. início institucio- 
nal da transição democrática, 
nossa política revelou-se justa. 
A partir daí, começamos a 
derrapar passamos.a tratar o • 
foverno da AD como se ele 
osse ó governo da frente 

democrática /fZ?j.. O grave 
equívoco desta identificação 
(que esquece o componente 
continuísta embutido na tran- 
sição negociada) levou-nos, 
desde março de 1985. a oen-,, 
sar a necessária instabilidade 
da transição como sendo ape- 
nas a estabilidade deste gover- 
no,, olvidando que a estabili- 
dade .da transição .só será 
garantida pelas reformas subs- 
tantivas que, no março demo- 
crático, encaminherti a resolu- j. 
çãoi das demandas populares e I "^> 
sociais reprimidas ao longo de      ' 
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duas décadas; Dai a nossa 
'política defénslstá, que rios tem 
; 1* o st o'-3 co m ov ' aVal is t as ll d^ 
'governada/<£), temerosos dasí 
rei\àndícáções Vd.ésçstabilizà-^ 
doras"'"e unia1; quase Vlinhá-í; 
áuxilíaí-db PMDB5y     '* 

''x Freqüentemente sçjustifica 
èstà política côní ^á'' méhçãó' 
aoâ nscos da rtgrèssâo políti- 
ca: Tais riscos.dada a própria" 
natureza   da   transição, .são 
reais, mas, para,.vencê-los,'o, 
recursp, esta na - implementa:' 
ção de.políticas que atendam, 
às massas. E o governo da /(Z? 
só fará.isto.sob pressão orga- 
nizada - exatamente o  que 
parece "desestabilizador".   : 

J Est& política defenststa - óbv 
via, pOr exemplo, na nossa:' 
posição em face da; Cohsti- 
tuinte não-exclusíva e do "pa- 
cotão" - não se oferece como 
alternativa   às  tendências 
esquerdistas (e mesmo aven- 
tureiras)   que se nutrem da' 
msátisfaçàÒ'ST' alivós. setores 
^püla,res;e; por.'i?üfrp lado;. 
*bsoIütiza'fj dimenisão jnstitu- 

, fcionálizada da .ação ipòlítícav 
Essencidmícntç, -ela. abre"'ò, 
n^ncoV/áo .esquèfdismo, riiá 
jBxátá^mcdidárem \çiue'; tenta, 
corrigS-Io' copia efetivàdesca-: 
jacterízaçâo do partido comu- 
hista,?direj:ionando-o para çer- 
outrbVYeífmáisIürh) partido 

-.* ptW-política defenststa não 
ajudaírá ao avanço democráti- 
cóiipão nos levará'à classe 
ôj)èránà: e não nos permitirá 

, qqpstruh' ò partido deséhhado. 
náZAliérnatlva - embórá possa 

^ ncwL-íludir com ganhos institü- 
ciôriais de curto fôlego.; No. 
limite/ ela conduzirá a resolu- 
ção.da'crise de Identidade que se 
aproxima no rumo da desnàtu- 
ração.doPCB.Si há outros par- 
tidos' que -se candidatam ao 
modelo soeial-democrata e 
hão creio qüe seja esta a nossa 
opção (se o for, que se o diga).. 

Existem condições - primei- 
ro nò partido, mas também na 
sociedade brasileira - para 
reverter o defenslsmo c, no 
espírito da Alternativa, imple- 
mentar uma prática política 
que afirme a nossa identidade 
^SmcTsoaalíitk éJrèwIucioní- 

.A. O eixo desta inflexão reside 
«í^U!^éstifv*go|ia,íia elabora- 
ção dç' uma cóntrchhégemonla; 
jètídc^criro' PCB ^compreen- 
der claràlé praticamente que o 
bloco, histórico ^üe .avançará; 

j>axa o''socialismo ^depende .cia 
coruòlldaçãodenidá-áíÍM Xisto 
'.6,.:« polítlciL- de í/f/J^ibntmua 

; naLjprdemíiJo' dià)^ mas; qu<í 

esta. só, s^i viabüizáfá ;coi^ .^ 
/Xfpré&níiçipJpòUticAtftUánor- 
|flia."dós'jntereisses.d^'TcTássés=e 
çam adàs subalternas/A' póssi- 
Inlidade da democracia .pãó 
tçstâ.riácontençãòdas dçmahr 
dasjjx)pularesj.;4mas; na_sua 
iatisfaçaa Se p ^rcço'dá çón- 

' spliclaçâb; dempprát.jçá^fpf a 
dòttestióàçãò^/da1'vohtád* 
popular^ terç mbs^T/tfccjjar/tf- 

^mwíVuma dcmocWciádé par- 
. tícipaçíblrestrtta íjpgpi vülne- 
'•rávcí átoda espécie de golpis- 

^^Jsto significa, imediatámen- 
; tei» çlarifiòar. nà prática, ^uò 
nosso apoio ao governo ã&ÃD 
é crítico e que não^ipoteca a 

.nossa Indcperidêricia., Signifj^ 
'ca qüé nossas alianças institu- 
cionais não sacrificam as nos- 
sas, alianças estratégicas no 
plarip dos mPvirfientbs sociais 
f é isignifica assumif a assimer. 
triacnUç ambas. Significa que 

-a defesa da unidade do campo 
democrático não se consegue 
com á margirializaçãoi dos seg- 
mentos popularesmai.s avan - 
çadok.'. Significa que o oacto 
democrático não pode excluir a 
pressão organizada e a contes- 
tação legítima, antes as pres- 
supõe, dignifica, em suma, 
que a nossa tática deve ser de 
unidade e luta: unidade para 
isolar e bater a reação, luta 
para que o processo avance 
em benefício dos trabalhado- 

ireV*,e òpes^^brimfeJvOi ele- 
mentodepiéridêdá densidade 

-do segundou 'ir , "v^!""'/' 
r; Somente '^imaí .taT^política 
Pode galvanizar as energias do. 

CB, gestando'. ò 'entusiasmo 
capaz de. Vencer a-.ar4pmiae.'o 

I seguidismp; Só ximipolítica de 
combate rios aproximará .do 1 
poyb e conferira uni tônus de ' 
miliíância rcojicréta ■ ap'; PCB.. 
Sabemos que .p'artidb"sé,còhs- 
trói na política real. Um parti- 
do combatente "íó seíConstrói. 
mçdiant.6;uma prática política 
tNorabàti.yà^\^das:!;degehe-; 
taçõéjr''; buf6tràticài^íque 
florescem quando a políticaé 
Concebida. como .articulatíãc' 
alheia às- mástós/' •'nv.\-!>rf*w: 

Nunca o PCB teve'tarita^ 
jyJssibilidades' de  êxito' plâra 
superar seus problemas e afir-: 

mar-sc   como   protagonista 
socialista na: sociedade brási- 

,ietra. Mas também nunca foi 
tão forte a pressão (externa c. 
interna) para convertê-lo nUrh 
"partido da ordem1'. Que esta 
Go/^êr^/icto, sirva, ao menos,- 

para definir com alguma niti- 
dez em que direção-se enca- 
minha   a  solução   da   nossa 
emergente crise de identida- 
de. . 

SENHOIWJó - 1/7/M 

Bavana faz fumaça 
Nem charutos, nem reforma agrária 
fazem bem ao delicado 
palato de nossos pseudoliberais 

■ sErh 1985, a Nova República não reatou relações di- 
plomádcas com Cuba porque dnha anunciadas inten- 
ções de promover uma reforma agrária. Cuba e re- 
'torma agrária, servidos simultaneamente no mesmo 
'prato; iriam certamente fazer arder as delicadas línguas 
<dèvnòssos:ernpcderriidos conservadores. Em 1986, a 
^íòVâRcpública reata as relações com Cuba. É legítimo 
"ptensár! ou os nossos conservadores conseguiram, no 
-cinto espaço de alguns meses, passar da idade da pedra 
lascada para a da pedra polida, o que é bastante impro- 
^íávcl/a julgar pelos últimos editoriais do iomal O Es- 
•tadocUS. Paulo; ou critào foi a reforma agraria da Nova 
'República que ganhou condimentos mais adocicados, 
Idèoando de preocupar o intransigente paladar da di- 
íreita. 
"'^'Assim, no varal retórico do avanço democrático, a 
Ttepública de Samey, de Marco Madcl e da Frente Li- 
beral estende, com uma das mãos, a perfumada ban- 
deira cubana - enquanto que, com a outra, remove o 
esfarrapado estandarte da autêntica reforma agrária. A 
refortna agrária, que tem a ver com o estômago do 
povo brasileiro, espera. O reatamento diplomático e 
comcrdal com Cuba, banalíssimo ato de soberania na- 
cional, é estampado no ouídoor da demagogia pscudoli- 
Bcral, como se fosse a mais definitiva das ousadias polí- 
ticas e uma generosa concessão a essa esquerda mam- 
bembe que acredita estar no poder, junto com Samey. 

Não há como se debear iludir. É ótimo que Brasil e 
Cuba troquem embaixadores, embora seja até legítimo 
considerar um desperdício, de nossa parte, convocar 
para isso o talento do embaixador ítalo Zappa. É 
ótimo que se incrementem relações de negócios, ainda 
que elas venham, no futuro, a se resumir no intercâm- 
bio de peças de trator ou farinha de mandioca em troca 
de charutos Cohibas (US$ 170 a caixa, com 25 peças, 
nas tabacarias e bodeguiías da capital cubana). É ótimo 
que o Brasil, desafiando o ridículo bloqueio imposto 
pelo governo norte-americano, reivindique vida diplo- 
mática própria, no exato momento em que o soturno 
sr. Reagan enche de dinheiro as burras de um punhado 
de mercenários anti-sandinistas. fe ótimo que o "govemo 
da Nova República queira mostrar-se mais civilizado e 
mais contemporâneo do que o de Pinochet e de Stroes- 
sner. É ótimo que se acabem os constrangimentos po- 
liciais contra os artistas brasileiros que vão a Cuba can- 
tar seus sambinhas e contra cientistas cubanos que ten- 
tem vir aqui falar de vírus e bactérias. É ótimo, enfim, 

3ue nossos trêfegos turistas tenham ganho, com o sol 
e Havana e o rum de Santiago, uma alternativa mais 

barata para seu veraneio caribenho. 
As injunções internacionais, a geopolítica latino- 

americana, a segurança do Atlântico Sul, a questão an- 
golana, a exportação da revolução - tudo isso é con- 
versa mole. O reatamento com Cuba se deu porque ti- 
nha de sedar, já que o rompimento era anacrônico e 
injustificado. A Nova República não ficou mais demo- 
crática, com esta atitude. Ficaria, se fizesse a reforma a- 
grária. 
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EL SALVADOR CIDAS   junho/86 

UNIÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES SALVADORENHOS, 

MAIS UM PASSO NA ORGANIZAÇÃO E UNIDADE. 

(Segunda parte da entrevista de Francisco 
Zamora — representante da FUSS — EL 
Salvador) 

No início de 1985, começa a gerar-se 
um movimento dos trabalhadores,, muito 
amplo, pois resultava diretamente do 
descontentamento social, que leva a uma 
nova onda de avanço na luta e, principal- 
mente, na organização. Havia aparecido 
no período um pouco anterior, em 1984, 
uma série de organização dos trabalhado- 
res estatais que niò eram precisamente 
sindicatos, pois os setores estatais em nos- 
so país, devido à existência de um decreto 
196, de 1980, estáo proibidos de possuir 
organização sindical e obriga os chefes a 
manterem uma constante vigilância sobre 
todos os funcionários que, nos diferentes 
departamentos estatais, se dediquem ao 
trabalho de organização. Isto.tem levado 
a que os trabalhadores estatais inicialmen- 
te conformem uma Associação de Traba- 
lhadores que realmente vem a constituir- 
se como um sindicato, na prática. 

Portanto, em  1985, estes setores já 
haviam conseguido conformar juntas dire- 
tivas que os representavam na luta pela 
defesa   de   seus   interesses.   Poderíamos 
dizer que foram trabalhadores que tradi- 
cionalmente estiveram em péssimas con- 
dições,  com a única diferença que nos 
períodos   anteriores,    os    governos    de 
"Conciliação Nacional" se haviam encar- 
regado de manter estes setores de tiaba- 
Ihadores   estatais   em   uma   situação   de 
tranqüilidade, através de um forte aparato 
de propaganda governamental que procu- 
rava distingui-los dos demais trabalhado- 
res e incutir-lhes a idéia de que eram tra- 
balhadores de confiança.  No entanto, a 
guerra   que   se   vem   desenvolvendo   em 
nosso país jogou um papel determinante, 
pois   a   intervenção  dos Estados  Unidos 
chegou a tal ponto que o orçamento geral 
da Nação, desde 1983, vem sendo subsi- 
diado pelo governo norte-americano. Em 
anos anteriores, isto não ocorria eo país, 
ainda que com dificuldades, possuía uma 
Balança Comercial que, embora desfavo- 
rável, permitia que o gasto público não 
fosse produto de empréstimos constantes 
de diferentes  instâncias a nível mundial 
como o  Banco Interamericano de Desen- 
volvimento e outros órgãos de financia- 
mento internacional. O decreto 544 que, 
como já havia dito, congelou os salários, 
permitiu   um   incremento  salarial  de  so- 
mente  10 por cento, apesar de que entre 
1980  e  1985,  se  tenha calculado que a 
perda do poder aquisitivo dos trabalhado- 
res está por volta de 150 por cento. Isto 
pode dar uma idéia das razões que levam 
os trabalhadores a iniciar um processo de 
lutas por conquistas de melhores condi 
ções de vida. 

Podemos dizer que a greve de 1985, 
dos trabalhadores do Instituto Salvado- 
renho de Previdência Social, jogou um 
papel muito importante na medida em 
que se manteve por um período de mais 
de quinze dias e a resposta do governo foi 
unicamente reprimi-la da forma mais 
intensa possível. Isto já se havia dado com 
o sindicato dos trabalhadores de ANDA e 
esta greve foi reprimida de tal forma que 
ao final de maio a junta diretiva do sindi- 
cato havia sido despedida, assim como 
mais 108 companheiros trabalhadores 
representantes de diversos sindicatos, pela 
disposição do governo de desarticular)© 
movimento sindical que estava se gerando 

No entanto, a greve dos 
trabalhadores da Previdência Social mar- 
cou um passo muito importante pois ao 

. reprimi-la o governo obtém um amplo 
repúdio nacional e internacional, o que 
permite a diferentes setores da comuni- 
dade internacional que vinham alimen- 
tando esperanças no governo de Napoleón 
Duarte, que iludiram-se e criaram falsas 
expectativas em torno das promessas elei- 
torais, ao verem a Intensa repressão que 
inclusive gerou o assassinato de uma mu- 
lher que havia dado a luz e a seu filho, 
que culminou com a captura de diversos 
dirigentes sindicais e com a militarização 
dos centros de trabalho - perceberem 
claramente qual o conteúdo e os objetivos 
do governo de Duarte. 

A resposta da comunidade nacional e 
internacional foi de prontamente rechaçar 
ti isto fez com que setores como os médi- 
cos que estavam organizados na Associa- 
ção Geral Médica de El Salvador, imedia- 
tamente condenassem a atitude do gover- 
no e ostrabalhadores um dia após a forte 
repressão saíram ás ruas. A resposta do 
governo foi encher os meios de propagan- 
da com uma campanha que buscava ca- 
racterizar a luta dos trabalhadores salva- 
dorenhos como uma luta de desestabiliza- 

çSo, Para isso, tentavam de 
todas as maneiras vincular o movimento 
grevista com a FMLN, o que nãb é corre- 
to. O decreto, a existência da legislação 
lesiva aos interesses dos trabalhadores e a 
deterioração do poder aquisitivo foram as 
causas que, indiscutivelmente, levaram a 
uma necessidade de mudar a situação^ 

Chegamos, portanto, ao Io. de Maio 
e já se pode perceber os setores agrícolas 
ortanizados em ANTA, ANC,Cooperati- 
vas Agrícolas e a Coordenação de Solida- 
riedade aos Trabalhadores e; a essas altu- 
ras, já se havia criado o Conselho Coorde- 
nador de Trabalhadores Estatais e Muni- 

cipais. Pode- 
ríamos dizer que esse movimento foi, a 
partir da greve da  Previdência Social em 

85, incontrolável. Para nossa avaliação, 
este período caracteriza-se por demons- 
trar aos trabalhadores que precisamente 
ao organizarem-se de uma forma monólí 
tica e sendo solidários com os diferentes 
movimentos de categorias poderiam con 
duzir vitoriosamente a luta pela conquista 
de melhores condições de vida. Isto trou- 
xe também como conseqüência que ou 
tros setores que até então enfrentavam 
maiores dificuldades de organização tos 
sem atingidos pelo impacto da luta. Os 
trabalhadores do Ministério da Fazenda 
organizam uma .greve em que exigem uma 
série de medidas que correspondem aos 
anseios de todos os trabalhadores estatais 
como a aposentadoria aos 30 anos de 
serviço, o direito às prestações médicas e 
medicamentos, um incremento salarial 
geral e outras medidas que interessam até 
mesmo aos trabalhadores fabris. Além 
disso, o setor agrícola que vem lutando 
por uma moratória de sua dívida agrária 
percebeu nesta oportunidade a importân- 
cia da unificação programática na luta. O 
resultado da greve dos trabalhadoras do 
Ministério da Fazenda foi a repressão do 
governo e ocasionou o decreto 162, quo 
possibilita a remoção dos trabalhadores 
sem prévia colsulta, para outros centros 
de trabalho. 

Os trabalhadores bancários, os em- 
pregados postais e os trabalhadores da 
indústria do café vão è greve apoiando a 
greve dos trabalhadores do Ministério da 
Fazenda. Conforma-se toda uma conjun- 
tura contrária ao decreto 162 que tem 
continuidade com a realização do Con- 
gresso Geral da FENASTRAS, quando se 
começa a demonstrar a organização dos 
diferentes setores dos trabalhadores sal- 
vadorenhos, que percebem que não é pos- 
sível enfrentar um governo demagógico, 
senão levando em conta princípios bási- 
cos para a luta dos trabalhadores, como a 
solidariedade  e a unidade dá ação. 

O governo não somente reprime com 
prisões, com decreto lesivos aos interesses 
dos trabalhadores, mas também inicia 
uma campanha de propaganda vinculando 
os sindicatos com a FMLN, quando não é 
assim. 

A economia de nosso país, em con- 
seqüência da guerra, se encontra muito 
deteriorada. Tanto é que há um déficit 
fiscal de 344 milhões de colones e o gó 
verno a partir de novembro, dezembro, 
desencadeou uma onda especulativa'' em 
torno de uma série de medidas econômi- 
cas que visariam corrigir este déficit que é 
perigoso para a economia nacional, já que 
transfere o ônus da crise para os trabalha- 
dores. 

A essas alturas, no período de 1984, 
1985, a luta dos trabalhadores já não se 
coloca somente no contexto da luta rei- 
vindicativa, por melhores condições de 
vida, mas também se vèm gerando um 
sentimento da necessidade de dar solução 
para a guerra.  Um sentimento patriótico 
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dos trabalhadores salvadorenhos, ao colo- 
car que a guerra tem uma solução que nâb 
é precisamente uma soluçáb militar, e sim 
uma saída política que leve à reconcilia- 
ção da sociedade salvadorenha e, por isso, 
vem tomando a bandeira da continuidade 
do diálogo. 

0 governo está encurralado. Por um 
lado, nâo tem podido sanar a miséria dos 
trabalhadores e estes, por outro lado, vem 
aumentando  seus níveis de organização. 

0 governo decreta em 
janeiro deste ano o que os trabalhadores 
salvadorenhos chamam "o pacote negro", 
que consiste em^uma série de medidas 
econômicas que não pretendem reativar a 
economia nacional e sim estabilizar a 
situação econômica de nosso país, levan- 
do em conta que além do déficit fiscal há 
uma divida externa que traz conseqüên- 
cias pois exige o pagamento dos juros. O 
FMI fez recomendações orientadas para 
que o governo, ao invés de melhorar as 
condições de vida dos trabalhadores, pos- 
sa pagar os juros da dívida externa. 

Diferentes setores sociais, inclusive os 
setores produtivos, se manifestam contra 
o pacote econômico porque este não 
pretende a reativação econômica e sim 
criar um equilíbrio entre as importações e 
as exportações de nosso país. 

Há uma aspirai inflaciorvá- 
na que o governo tem se mostrado inca- 
paz de deter, apesar dos decretos como o 
144 que, supostamente, controlaria os 
preços dos produtos básicos como o ar- 
roz, feijão e o óleo. 

Cria-se por parte dos trabalhadores 
salvadorenhos a necessidade de formar 
uma entidade que lute na defesa de seus 
interesses. 

No dia 8 de fevereiro, os trabalhado- 
res fazem uma assembléia, chamada As- 
sembléia Nacional pela Sobrevivência dos 
Trabalhadores, que resulta na criação da 
União Nacional dos Trabalhadores Salva- 
dorenhos UNTS. Convocada pela Uni- 
dade Popular e Democrática pela Coor- 
denadora de Solidariedade dos Trabalha- 
dores (1). pela Associação Geral de Em-' 

pregados do Ministério da Fazenda, pela 
SUSEP, que é a Sociedade Única de Em- 
pregados Postais de El Salvador e pela 
Confederação de Cooperativas Agrícolas 
de El Salvador (COASES), é imediata- 
mente bem vista por outros setores orga- 
nizados de nosso país, representando uma 
Assembléia ampla, na qual participaram 
setores fabris, setores camponeses, setores 
dos trabalhadores estatais, que colocam a 
necessidade de uma plataforma única que 
venha realmente a sintetizar as aspirações 
gerais de todos os trabalhadores salvado- 
renhos. Colocam a necessidade da paz em 
El Salvador, apoiando os esforços nacio- 
nais que derivem em um diálogo entre as 
partes em conflito; a luta pela elevação do 
nível de vida social, econômico e cultural 
de todos os trabalhadores salvadorenhos; 
a aprovação das leis secundárias que regu- 
lam as atividades do setor público e priva- 

do, em favor de todos os trabalhadores, 
leis de cooperativas agrícolas, códigos de 
trabalho, leis agrárias, etc; a luta pela 
plena soberania e autodeterminação do 
povo salvadorenho; a luta pela execução 
de uma autêntica reforma agrária, em 
particular a reforma dos artigos 105 e 106 
da Constituição Política, procurando 
favorecer a todos os trabalhadores salva- 
dorenhos de forma integrada e a luta 
pela obtenção de um compromisso do 
governo com o direito à livre organização 
dos sindicatos, cooperativas e de todos os 
setores. Participaram mais de 2000 dele- 

gados. 

Cada um desses pontos tem uma 

interpretação: 

Os trabalhadores salvadorenhos estão 
conscientes de que a guerra precisa de 
solução, pois o déficit fiscal de 344 mi- 
lhões de colones é precisamente, para 
1986, a quantia que o governo vai empre- 
gar, através do orçamento, para seguir 
impulsionando a guerra contra as forças 
revolucionárias, isto leva à deterioração 
dos bens de serviço como a assistência 
pública e a educação. 

Quando sea ^Bla de lutar para melho- 
rar as condiçõées de vida, deve se levar em 
conta que, enrvn 1985, o desemprego foi da 
ordem de 30 ppor cento, o subemprego da 
ordem de40 poor cento e a inflação alcan- 
çou 31,4 por ccento, o que pode dar uma 
idéia de comoo grandes setores são afeta- 
dos em seus imteresses 

0 governo, vem permitindo 
que os trabalhadores tenham um aumento 
geral de 10 por cento, o que demonstra 
que realmente, com a inflação a 31,4 por 
cento, o salário vem em franca desvalori- 
zação, a ponto de não ser suficiente para 
as necessidades básicas. 

Lutar para conqusitar a plena sobe- 
rania e autodeterminação do povo salva- 
dorenho é , nem mais nem menos, obrigar 
o governo dos E U A a cessar a intervençáb 
em nosso país. O povo e os trabalhadores 
salvadorenhos estão conscientes de que 
somos os saladorenhos õs que temos o 
pleno direito, como povo, à autodetermi- 
nação e não que nos ditem de quem 
temos que ser amigos. 

Lutar por uma autêntica reforma 
agrária é dar a terra para quem trabalha 
nela. A implementação da 2a. etapa da 
reforma agrária está paralizada. A Consti- 
tuição Política, que é fruto da Assembléia 
Nacional Constituinte, coloca que se os 
camponeses são incapazes de fazer funci- 
onar as cooperativas agrícolas é possível 
que estas retornem a seus antigos donos. 
Esta é uma questão que motiva os traba- 
lhadores salvadorenhos para a luta 

Há que se considerar que anteri- 
ormente em nosso país. 80 por cento das 
terras produtivas estava em mãos das 14 
famílias, dos setores dominantes, oligár- 
quicos. que são precisamente os que têm 
maior ingerência nos assuntos nacionais e 
maior representatividade na  Asslembléia 

Nacional Constituinte, o. que lhes permi- 
tiu aprovar leis que, ao invés de favorecer 
à grande maioria, favorece a seus interes- 

ses. 

Lutar para obter do governo um 
compromisso com o direito à livre organi- 
zação dos sindicatos e cooperativas, pois 
o governo vem conbatendo a organização 
dos trabalhadores, tanto no campo com. 
na cidade, de diferentes formas e um: 
delas é não respeitar o direito que CA 

trabalhadores têm de defender seus intt 
resses, através de greves, mobilizações. 

Foram assassinados em 1985. aproxima- 
damente, 15 dirigentes, entre sindicais e 
co.operativistas. Houve uma onda de 
desemprego para os,ativistas sindicais e 
em 1985 ultrapassou 300 o número de 
trabalhadores despedidos por causa da 
atividade sindical. Os trabalhadores vêm 
se manifestando pelo respeito à liberdade 
sindical inclusive porque quando presos 
são submetidos a vexames, a torturas, a 
inòomunicabilidade, com o objetivo de 
obter declarações do» dirigentes sindicais 
detidos que os vinculem com a FMLN. 
Isto não pode nem deve continuar sendo 
assim. 

Por isso, a União Nacional de Traba- 
lhadores Salvadorenhos — UNTS — com- 
promete-se a lutar decididamente contra a 
implementação do pacote econômico, 
que gerou um descontentamento nacio- 

nal. Essas medidas preten- 
dem dar continuidade à guerra. O exérci- 
to salvadorenho, de 1980 a 1985, passou 
de 16 mil.efetivos militares para 55 mil. 
que não recebem salário dos EUA. 

De modo geral, este é um panorama 
de como e porquê os trabalhadores salva- 
dorenhos vêm lutando, em meio a uma 
guerra injusta, imposta pelo governo dos 
Estados Unidos ao povo salvadorenho. 
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Dez anos depois a África do Sul 
transforma-se numa grande Soweto 

VOZ DA UNIDADE 
26/6/86 

Manhã do dia 16 de junho 
de 1976. O local é a South 
West Township, aliás Favela 
do Sudoeste, isto é, Soweto. A 
cidade é Johannesburg, 
maior cidade da Africano Sul. 
Cerca de 20 mil estudantes 
negros, mulatos e ■ indianos 
iniciam uma passeata pela 
prinerpai rua da favela, a 
Orlando West. 

O motivo da manifestação é 
mais uma das humilhações 
que os 4,5 milhões de brancos 
tentam impor aos negros (23 
milhões), mulatos (2,8 
milhões) e indianos (870 mil): 
o ensino da língua afrikaner 
nas escoJas. primárias não 
brancas. Isso: nâo seria tâo 
detestável se o. afrikaner nip 
fosse a língua dos desceriden- 
tes. dos colonizadores holan- 
deses (que chegaram ao país 
por volta de 1652), os boers 
3ue depois de uma prolonga- 

a guerra contra os ingleses 
(vencida pelos últimos)'impu- 
seram a política da discrimi- 
naçlo racial, ó. apartheid. 

As 7:30 da manhã os quase 
dois milhões de habitantes de 
Soweto (a maibr concentra- 
ção operária do continente) 
ainda Tiâo pressentiam ^ que 
ia ser aquele dia... A polícia 
sem nenhum tipo de advertên- 
cia aos manifestantes abriu 
fogo contra eles. Nem mesmo 
balas.de borracha ou bombas 
de gás foram utilizadas. No 
ato caiu morto Hector Peter- 
sen, um garoto de; 13 anos de 
idade que procurava fugir de 
um cão policial;. 
''A passeata recua diante da 

violência. A" polícia imagina 

ter dispersado ps manifeitan-' 
tes'. • Ma*' logo '/.«IM J voltam 
quebrando.' lojas,; jogando 
pedras e virandã automóveis. 
Em poucas horaa toda Soweto 
está mergulhada numa bata- 
lha infernal. O saldo final é de 
600 mortos após três dias de 
intensa luta. Diante dos fatos 
o governo racista desiste de 
querer ensinar o afrikaner aos 
negros. 

Dez anos após 
a batalha de Soweto 

Após os incidentes de 
Soweto o regime racista deu 
inicio a intensa repressão aos 
organismos anti-apartheid, 
prendendo milhares de pes- 
soas (principalmente aquelas 
ligadas ao Congresso Nacio- 
nal Africano) e proibindo 
qualquer tipo de organização 
e manisfestaçâo por parte dos 
negros. 

A luta anti-racista tomou 
novo impulso. Surgiu em 1983 
a Frente Democrática Unida, 
composta por militantes e 
organizações negras e brancas 
anti-segregacionistos. No pla- 
no sindical, os .sindicatos 
negros formaram o Congresso 
Sindical Sul-africano, tendo 
como base os sindicatos 
mineiros. Hoje já sSo mais de 
500 mil niiados. 

Por outro lado, cresceu a 
violência do regime. Incapaz 
de manter abafadas as ten- 
sões, o governo cada vez mmi 
desloca para a repressão in*fit. 
na enormes recursos ^mm,% 
e materiais. A$:Porça 
(106 mil homens) •<JMíJ|| 
peles EUA, Franca, IMTMíI; 
Chile e RFA se incorporam à 
atividade policial deixando a 
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INTENSIFIQUEMOS AS NOSSAS AÇÕES 

PARA IMPOR AS SANÇÕES OBRIGATÓRIAS CONTRA 

O REGIME DE "APARTHEID" 

E 

iniciativa militar para a SWA- 
PO (Organização do Povo do 
Sudoeste Africano) que luta 

ela independência da Namí- 
ia, 0 presidente Pietcr Botha 

aposta na divisão dos negros. 
Para J isso estimula. as lutas 
entre zulus Organizados na 
Inkhata, organização negra 

;pró.-governamental e os 
demais'grupos étnicos. Só nos 
quatro últimos meses de 1984 
morreram mais de 400 pessoas 
nessas lutas. Aos poucos o 
ANC vai controlando os redu- 
tos negros como Soweto, 
impondo uma administração 
própria como coleta de 
impostos, escolas públicas e 
vigilância policial contra a 
ação de bandidos comuns e 
dos colaboracionistas. 

Pelo lado dos brancos muita 
gente já começou a fazer as 
malas com destino a um lugar 
mais "seguro". Os que ficam 
ou estão conformadoí com a 
inevitabilidade dos negros 
tomaram o poder, ou se jnte- 
graram na luta anti-apartneid. 
Há ainda uma minoria ruidosa 
nucleada em tomo do Movi-' 
mento de Rcsisíência Afrika- 
ner, de extrema-direita, que 
considera Botha um reformis- 
ta. O seu líder Eúgene 
Terrcblanche, comanda gru- 
pos paramilitares fardados e 
armados, que se cumprimen- 
tam esticando o.braço direito. 
Estes últimos meses têm-se 
dedicado a assassinar líderes 
negros e a atrapalhar comícios 
do Partido Nacional (que está 
no governo). 

Falta pouco para que os 
racistas sejam varridos da 
África do Sul. Os dez anos de 
Sowelo são uma lembrança 
muito atual. 

UNEM-SE OS SINDICATOS 
PARA EXIGIR O FIM 

DAS DISCRIMINAÇÕES 

Apesar das "reformai" anunciadas 
pelo regime racista, as discriminações 
humilhantes impostas aos trabalhadores 
negros continuam iguais ás do passado. 

Mas apesar da repressão sangrenta, o 
movimento sindical conheceu um impor- 
tante desenvolvimento nestes últimos 
anos, que culminou no ano passado com 
a   criação   de   uma   central   unitária,   o 
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Congresso   dos   Sindicatos   Sul-Africanos 
(COSATU) (•). 

A nova organização, que conta actual- 
mente mais de 654 000 membros e agrupa 
38 sindicatos, fixou-se como principais 
objectivos: 

— Organizar os trabalhadores de todas 
as profissões, em todas eis regiões do pais, 
segundo o principio "um sindicato por 
cada ramo"; 

— empreender uma campanha de ac- 
ções para obter um aumento dos salários. 

uma melhoria das condições de trabalho, 
uma melhor protecçâo médica e social; 

— denunciar as represálias, detenções, 
torturas e assasslnios dos militantes sindi- 
cais e combatentes pela liberdade; 

— lutar até ao fim para impor a revo- 
gação das leis celeradas sobre os salvo- 
-condutos e outras formas de discrimina- 
ções; 

— exigir a igualdade dos direitos para 
os negros em matéria de admissão no tra- 
balho; 

— obter a revogação da iegislaçflo do 
trabalho actual e de todas as medidas dis- 
criminatórias impostas pelo regime de 
apartheid; 

— exigir o direito de voto para todos 
numa África do Sul unida, plurirracial e^ 
democrática. cí^ 
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UM PARAÍSO 
PARA AS SOCIEDADES 

TRANSNACIONAIS 

As sançOcs limitadas que as potências 
ocidentais decretam contra o regime de 
apartheid não prejudicaram até agora os 
interesses das sociedades transnacionais e 
pouco contribuíram para diminuir a polí- 
tica de repressão, seguida pelo regime ra- 
cista. Por essa razão, pertence mais do 
que nunca ao movimento sindical interna- 
cional intensificar as suas pressões para 
pôr termo definitivamente ao odioso regi- 
me de apartheid. 

Na África do Sul, as sociedades trans- 
nacionais controlam cerca de um décimo 
dos capitais do país, e as actividades das 
suas filiais representam cerca de um quar- 
to do produto interno bruto (PIB). 
Porém, o lugar que elas ocupam na eco- 
nomia sul-africana é mais importante do 
que o referem os números, por causa do 
dominio esmagador que exercem sobre 
certos ramos econômicos e regiões do 
pais. 

A título de exemplo: três das quatro 
grandes refinarias de petróleo do pais pe- 

tencem às STN anglo-americanas, que 
partilham entre si mais de 4/5 do merca- 
do sul-africano dos produtos petrolíferos. 
Elas reinam ainda sobre o mercado dos 
equipamentos electrônicos, de que mais 
de metade é importada. As principais 
transnacionais da indústria automóvel 
estão implantandas na África do Sul. Os 
dois maiores estabelecimentos bancários 
na África do Sul e na Namíbia estão es- 
treitamente ligados às transnacionais. Na 
Namíbia (cujo território está ilegalmente 
ocupado pela África do Sul — NDR), três 
STN detêm cerca de 901o das acções das 
companhias mineiras do pais que explo- 
ram urânio, diamantes e minerais diver- 
sos, constituindo mais de três quartos das 
exportações da Namíbia e quase metade 
do seu PIB. 

As transnacionais estão portanto direc- 
tamente interessadas em que a Namíbia 
continue sob o dominio sul-africano; isso 
explica por que certos governos ociden- 
tais, ao mesmo tempo que se pronunciam 
pela independência da Namíbia, conti- 
nuem todavia a contrariar os esforços vi- 
sando obrigar o regime de Pretória a ces- 
sar a sua ocupação ilegal do pais. 
# De facto, as STN constituem os mais 
seguros aliados do regime racista e a prin- 
cipal força garantindo a continuação do 
sistema de apartheid na África do Sul. 

do regime para com Angola, Moçambi- 
que, Zimbabwé e Lesçtho mantém fortes 
tensões na região da África Central e faz 
correr um grave risco à paz e à segurança 
mundiais. Porém, verifica-se que os países 
ocidentais ainda recusam aplicar o embar- 

• go total, decidido pelas Nações Unidas, 
sobre os fornecimentos de armas à África 
do Sul. 

Antes desse embargo ser decretado, a 
África do Sul produzia apenas 40% do 
seu material militar; hoje satisfaz 85% 
das suas necessidades militares e exporta 
até uma parte da sua produção. Este 
exemplo mostra claramente que, se os 
fornecimentos de armas foram reduzidos, 
o embargo foi contornado transferindo as 
tecnologias que permitem à África du Sul 
fabricar ela própria os seus equipamentos 
militares. 

OS SINDICATOS DEVEM 
ACENTUAR 

AS SUAS PRESSÕES 

■'• O regime de Pretória declarou recente- 
mente que se os países da comunidade in- 
ternacional aplicassem contra ele as san- 
ções econômicas decididas pela ONU, ele 
expulsaria todos os trabalhadores estran- 

' geiros do pais e afirmou que a população 
negra seria a primeira a sofrer com essas 
sanções. 

Assinalemos a esse respeito que foram 
as sociedades transnacionais que emprega- 
ram os trabalhadores estrangeiros, para 
remediar à sua falta de mão-de-obra. A 
maior parte deles são trabalhadores não 
qualificados de países como o' Malawi, o 
Lesotho e Moçambique ^ quem recusaram 
o direito de se sindicalizar e de se organi- 
zar. Á medida que esses países conquista- 
ram a independência, diminuiu o número 
de trabalhadores estrangeiros na África 
do Sul, e as transnacionais tiveram de re- 
correr aos trabalhadores negros sul-africa- 
nos. 

Foi nessa altura que começou a desen- 
volver-se o movimento sindical com a 
criação do sindicato dos mineiros negros. 
Se hoje decidissem expulsar trabalhadores 
estrangeiros, teriam de'admitir um núme- 
ro crescente de trabalhadores negros sul- 
-africanos, o que consolidaria ainda mais 
o movimento sindical, o qual desempenha 
um papel importante na luta pela aboli- 
ção do apartheid na África do Sul. 

A FSM e as suas organizações filiadas 
reiteram o seu apoio sem limites à luta 
heróica dos trabalhadores c do povo da 
África do Sul a favor dos seus direitos 
inalienáveis, e pronunciam-se pela aplica- 
ção efectiva das sanções preconizadas pela 
ONU contra o regime racista. Ela apela 
os sindicatos de todos os países a exigirem 
dos seus governos respectivos que cortem 
todas as relações culturais, desportivas, 
econômicas e políticas com o regime ra- 
cista e respeitem estritamente o embargo 
sobre as armas e o petróleo, enquanto 
todo o sistema do apartheid não for abo- 
lido totalmente. 

Número das STN implantadas 
na África do Sul 

Número 
Paises de origem das STN 

Estados Unidos 406 
Reino Unido 364 
RFA 142 
Suíça 32 
Austrália 24 
Canadá 21 
França 20 
Suécia 18 
Paises Baixos 17 
Itália 7 
Bélgica 6 
Dinamarca 3 
Áustria 2 
Finlândia 1 
Espanha 1 
Noruega 1 

Portugal 1 
Malásia 1 
Hong Kong 1 

ou seja no total 1068 

COMO FOI CONTORNADO 
O EMBARGO SOBRE AS ARMAS 

Em troca do seu apoio ao regime racis- 
ta, as sociedades transnacionais, implanta- 
das na África do Sul beneficiam de toda a 
liberdade de explorar impiedosamente os 
trabalhadores negros. Elas participam em 
grande parte no financiamento do apare- 
lho repressivo racista utilizado contra 
aqueles que se manifestam a favor dos 
seus direitos legítimos. 

A crescente militarização da sociedade 
sul-africana pelo regime racista, além de 
permitir às STN lucros máximos, tem ain- 
da como conseqüência ameaçar gravemen- 
te os paises vizinhos. Mais de 100 000 sol- 
dados ocupam ainda ilegalmente a Namí- 
bia, onde tentam, em vão, liquidar pela 
violência e o terror o único representante 
autêntico do povo namibiano, a SWAPO. 

A política agressiva e desestabilizadora 

áei*o« 60 mU 
' O saldo de mortos nos quase vinte 
dias de conflitos na favela de Cross- 
roads, na Cidade do Cabo, ainda é 
controvertido. A policia sul-africana 
fala em trinta mortos enquanto os 
movimentos negros garantem que 
mais de cem pessoas já perderam a 
vida nos combates de rua. O,certo é 
que cerca de 60 mil dos 100 mil 
habitantes da maior favela negra do 
Cabo estão desabrigados e vagueiam 
sem rumo numa imensa área de 
quase oito quilômetros quadrados, 
situada junto à estrada que liga o 
aeroporto à cidade. A chuva e o frio 
tornaram a favela um imenso loda- 

Fomes: ONU. Activid«dei d»j STN n« Afric» do 
Sul e na Namíbia (ST. CTC/19M). 

NOTA: eile quadro Inclui lociedade» traninacionaji 
que l*m filiai» na África do Sul, auim como aj STN 
que possuem direcla ou indireclamente pelo menos 
IOVI dos capitais de empresas sul-africanas. 

& Crossroad8 

desobriga08 
^        FOLHA DE S.PAULO 
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çal, onde apenas poucos casebres 
ficaram em pé, depois do enorme 
Incêndio provocado pelos grupos que 
defendem á remoção dos negros que 
desde 1975 se fixaram em Crossro- 
ads. Toda a área está cercada há 
mais de duas semanas por tropas da 
polícia que impedem a fuga dos 
desabrigados, enquanto dentro dos 
escombros da favela grupos de ne- 
gros apoiados pelo governo aterrori- 
zam a população, procurando obrigá- 
-la a mudar-se para Khàyelitsha, um 
descampado árido e frio situado a 
dezesseis quilômetros de distância. 

Há pelos menos quatro anos os 
negros de Crossroads vên^ resistindo   .^ 
à mudança, oue faz parte dòs planosCv* 
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do governo racista sui-afrtcano de 
remover à força quase dois milhões 
de negros que vivem em ' áreas 
consideradas brancas pelas autori- 
dades. O conflito se transformou 
numa operação militar quando, a 
partir de agosto de 1984, a favela se 
tomou ingovernável pela polícia e 
pelo governo. Os moradores se orga- 
nizaram em conselhos autônomos, a 
exemplo do que começou a acontecer 
em centenas de townships (favelas 
negras), ao mesmo tempo em que 
surgiram grupos armados para dar 
proteção contra as investidas da 
policia. Crossroads se tomou o que 
muitos negros chamam de "zona 
liberada", e sua proximidade da 
autopista que vai da Cidade do Cabo 
ao aeroporto tomou perigoso o trânsi- 
to de carros dirigidos por brancos. A 
estrada foi fechada varias vezes por 
manifestantes que apedrejavam veí- 
culos que eram incendiados quando 
paravam com os vidros quebrados ou 
pneus furados. 

Â resistência dos negros foi alimen- 
tada pela violenta repressão e tam- 
bém pelo fato de Khayelitsha não ter 
a menor infraestrutura para abrigar 
os novos moradores. O governo só 
construiu  casebres  de um  metro 
ridrado para servirem de banheiro, 

transporte, além de ser caro. é 
precário e insuficiente. O pior é que 
apenas os negros considerados "le- 
gais" (possuidores de autorização 
para trabalhar e viver em áreas 
brancas) seriam removidos para 
Khayelitsha. Os demais, que formam 
60% da população da favela, seriam 
pura e simplesmente levados à força 
para os.chamados bantust&es de 
Ciskei' e~ Transkei, onde nâo há 
trabalho e nem comida. 

"VigiUntes" e "camaradas" 
O governo.branco foi obrigado a 

adiar várias vezes o ataque frontal 
contra Crossroads. Mas o desfecho 
começou no final de maio, quando as 
autoridades resolveram (.usar um 
grupo de negros para atacar o núcleo 
da resistência contra a, remoção. 
Este grupo, conhecido como "os 
vigilantes , é liderado por Johnson 
Ngoxobongwana, que se tomou pode- 
roso "cobrando" aluguéis de favela- 
dos negros, usando um grupo parami- 
iitar  para   extorquir   dinheiro.   O 

jornal sul-africano "Weekly MaU" 
afirmou que Johnson chegou a ga- 
nhar até dez mil dólares por mês com 
esta "cobrança" de aluguéis. Os 
"vigilantes" usam um pano branco 
amarrado no braço para identificá- 
los e se tomaram extremamente 
agressivos e organizados depois que 
receberam garantias do governo que 
não seriam removidos, bem como 
passaram a receber auxilio da polícia 
tanto em dinheiro como em armas. 

O principal alvo dos vigilantes são 
os "camaradas", nome pelo qual são 
identificados pbpularmente os mili- 
tantes do Congresso Juvenil do Cabo, 
formado por adolescentes que orga- 
nizaram a resistência armada contra 
a polícia. Os "camaradas" se tona- 
ram populares em Crossroads por 
causa da extensa rede de informan- 
tes que' montaram para vigiar o 
movimento de policiais, disfarçados e 
veículos suspeitos. A maioria dos 
membros do grupo têm menos de 
vinte anos, existindo entr* eles deze- 
nas de criaaças com sete a dez anos 
que passam o dia nos telhados 
observando o movimento de pessoas. 
Coube aos camaradas a tarefa de 
proteger os líderes do movimento de 
resistência, responsável pela criação 
dos conselhos autônomos nos bairros 
negros. Estes conselhos organizaram 
o boicote às lojas de brancos, lança- 
ram a campanha contra o pagamento 
de impostos e passaram a vigiar 
todos os negros acusados de colabo- 
rar com o governo. 

Os conflitos entre "camaradas" e 
"vigilantes" tornaram-se mais inten- 
sos desde o segundo semestre do ano 
passado, mas se transformaram nu- 
ma guerra aberta quando a policia 
cercou Crossroads no final de abril e 
deu carta branca aos "vigilantes" 
para incendiar barracos e massacrar 
a população que insistia em não 
deixar a favela. O governo tentou 
apresentar o conflito como um cho- 
que entre facções negras rivais para 
convencer a população branca de que 
os africanos estão divididos e são 
incapazes de participar do governo. 

Radicalização    , 
A batalha de Crossroads tem no 

entanto uma conseqüência política 
muito importante. A radicalização do 

governo, da polícia e de seus propos- 
tos está gerando uma reação violenta 
dos grupos negros contrários ao 
racismo. Há um esforço muito gran- 
de das lideranças políticas tanto do 
Congresso. Nacional Africano (CNA) 
—a maior e mais antiga organização 
negra antiapartheid— como de gru- 
pos independentes para evitar que 
grupos como os "camaradas" par- 
tam para represálias indiscrimina- 
das. E neste esforço estão se desta- 
cando líderes negros jovens, em sua 
maioria surgidos durante á rebelião 
de Soweto. Zwelakhe Sisulu. editor do 
jornal "The New Nation" (financiado 
por católicos anti-racistas), é um dos 
novos líderes em ascensão que têm 
tido um papel decisivo na aproxima- 
ção entre os veteranos dirigentes do 
CNA e os mais jovens, em sua 
maioria formados pelo movimento 
Consciência Negra, a grande força 
política surgida durante Soweto. Sisu- 
lu defende a teoria do "poder popu- 
lar" baseado nos conselhos autôno- 
mos das favelas negras como a 
"estratégia capaz de impedir que os 
movimentos anti-racistas caiam na 
armadilha da retaliação". 

O editor do "The New Nation" 
(cuja redação foi toda ela presa logo 
após a decretação do estado de 
emergência) é a própria síntese do 
reencontro político de gerações dife- 
rentes ^ dez anos após Soweto. Zwela- 
khe é filho de Walter Sisulu, um dos 
fundadores' do CNÁ, atualmente 
cumprindo pena* de prisão perpétua 
junto com Nelson Mandela, e de 
Albertina Sisulu, a presidente de 
honra da Frente Democrática Unida. 
Em 1976, Zwelakhe se vinculou à 
Consciência Negra por achar que o 
CNA era pouco radical. Hoje ele se 
aproxima das teses de seu pai e sua 
mãe. 

A chamada batalha de Crossroads 
foi encarada pela liderança negra 
como uma dura prova para a estra- 
tégia de não aceitar a provocação 
armada pelos "vigilantes" e pelo 
govemo. Os 60 mil desabrigados, 
depois de perderem o pouco que 
tinham, não têm agora para onde ir. 
Eles não querem ser levados como 
"gado" para Khayelitsha. E ao que 
tudo indica engrossarão o contingen- 
te daqueles cuja sobrevivência está 
ligada aos "conselhos autônomos", 
uma espécie de contra-poder dentro 
da África do Sul. (Carlos Castilho) 
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/Élmposslvèl.prévefquaãto tempo 
isso vai levãr;-^falait«:.eíà docoou. 
mais provavelmente;*quinze anos—, 
;£**% <^^'.^e*ci^o^oi^'grupa5 
Jjrancos. ultrá'racisUs'/,}plnoritàrios 
deflfn»'-dav própria f.minoria^ branca; 
pingüémsmais tem ,a:.meaor>dúvida 

■dengue o regime.de segregação racial 
jja^ÀIrica: d&Su]'(o apartheid) está 
tpòmléeus dias'conUdos<'As pesquisas 
faostnnüi\QU!BiÍi* év predominante, 
eü0„os cíncokpiilhõesjde.'brancos, 
fiõfvgfignado. sentimento.de que. não 

Ã íoriçç .capaz, de impedir que jcp 20 
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'íl}Dianteldessá perspectiva; os bran- 
dos ' agem' de maneira'' diferencia da. 
Muitos"ji'fazem as malas para ir 
'émboràrit)ós}iiltimc*' doif àno8,"o 
número^ef-pessoas que deixam ^ 
África do Sul aumentou em um lerÇo, 
enquanto a imigração parado, pais 
eah*x'40%. f 7/uma • '-'reaçío 'kposUí, 
cresce o apoio à extrema direita, que, 
até há pouco uma'iseita. marginal e 
caricata, conquista a cada dia mais 
adeptos entre a comunidade "afrika- 
üerhíos descendentes de bolandesei 
quéiformam o prioclpàí) núcleo (da 
colonização branca); com seu apelo á 
resistência a qualquer] tlptfde miè 
danças —até o íim, $ pelas armas se 
for preciso. ''' 
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"O governo branco faz o que pode 

para : incentivar _ os negros a se 
massacrarem uns aos outros. 
■>vp^ 'ifairpérter ots UdéranÇM negras 
se ^fçparani^fpar^^governar.,, XJm 
^íssò'1 decisivo);quèlesti sendo dado 
agora?1 é assuipir^o ^controle ]dos 
ímèòsSs guetos-Tiegrüí'^ redor'das 
Í>riridipai3;cjidad&. 'Çi-parüdáriós'dç 
CNAj'tòméçMraTÒ- -ridéscréve :ó 
•KuFtààn^^^tornafàs favelas 
Ihgoverpávels^através^dalèliminação 
dos^agentós" dâ ,àutoridadeí- branca' 
'Desde Janeiro deste ano, 550 policiais- 
negros tiveram suas casas incendia- 
das & quarenta? policiais (quase todos 
negros) foram assassinados. Agora, o 
CNA tenta implanta^ seu próprio 
pederfoo iátètíofjdos güétos: passa a 
arrecadar impostos da população, a 
orgapixar. seryiçoã como «o; de coJeía. 
dolixofestabelece^ym sistema, alter- 
nativo de educação e até mesmo uma 
policiaipajrttlela)<^ que^protege os 
moradores'd^crimlnaUdade. 


