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- um instrumento_de pressão ã classe'patronal por estar diretamente vincu- 
lada às condições de trabalho)   ^ 

- unificação com o movimento popular onde a luta pelo direito a creches já 
é presente há vários anos; 

- uma reiviiidi,cação que poderá ser transformada em conquista imediata podendo 
ser_viabi'lizada era cada local (fábrica, cidade, campo) respeitadas as con- 

' dições mais favoráveis para cada realidade. 

A Campanha Nacional da Cut "CRECHE PARA TODOS" deverá preservar a garantia de 
creches gratuitas mantidas pelo Estado e pelos patrões, sob controle dos tra- 
balhadores como um direito irrestrito dos pais e das crianças. 

^ PROPOSTA^ 

1) Considerando que as mulheres, 

^ - representam 32% da força de trabalho no Brasilj 
- recebera salários em torno de 50 a 60% inferiores aos dos homens no 

setor industrial; 
» trabalhadoras rurais e domésticas não tem garantidos nem mesmo os direi- 

já conquistados pela classe; 
- representara uma força de trabalho utilizada pelo capitalismo para aumen- 

tar o -nível de exploração da classe como um todo, como forma de garan- 
tir a sustentação e exploração capitalista sobre a classe trabalhadora; 

,- executam, gratuitamente, todo trabalho doméstico necessário ã subsis- 
tência dos trabalhadores, qeu não é assumido pelo Estado. 

E que a luta das mulheres e suas reivindicações devera ser assumidas pelo con- 
junto da_classe, o que representará não uma divisão, mas o fortalecimento e 
unificação da classe contra a dominação burguesa. 

Propomos que a CUT como direção do movimento sindical, incorpore uma política 
de conscientização e organização das mulheres trabalhadoras. Para isso deverá 
criar uma "Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora", ligada ã Secretaria 
de Política Sindical, a nível Estadual e Nacional.        ! 

2) Entendendo que o trabalho doméstico e cuidado das crianças são um dos prin 
cipais geradores das dificuldades enfentadas pelas mulheres^ para a partici- 
pação política, propomos a integração da bandeira "Creche para todos" nas 
Campanhas Nacionais da Cut, articulada ã Campanha Uaoional de Lutas 

do íUiscio 

** palavra 

Coutos 

Contribuição sindical será 
revertida ao seguro-desemprego 

por Thati Basto» 
de Brasília 

0 orçamento do Ministé- 
rio do Trabalho (MTb) pa- 
ra 1987 contempla recursos 
da ordem de CZJ 7,8bilhões 
destinados ao programa de 
seguro-desemprego. insti- 
tuído em 2 de maio através 
de decreto do presidente 
José Sarney. Desse total, 
CZ$ 400 milhões deverfio 
ser provenientes dos 20% 
da contribuição sindical 
destinada ao MTb. O res- 
tante dos recursos para o 
seguro-desemprego será 
dividido entre empresários 
e governo. O percentual 
que caberá a cada segmen- 
to deverá ser estipulado 
ainda neste ano por uma 
comissSo formada pelos 
ministérios da Fazenda, da 
Indústria e do Comércio, 
da Previdência e Assistên- 
cia Social, do Trabalho e a 
Secretaria de Planejamen- 
to da Presidência (Seplan), 
além de representantes do 
me o empresarial e dos tra- 
balhadores. 

A contribuição sindical 
dos trabalhadores volta, 
assim, a partir do próximo 
ano, a ser novamente desti- 
nada a programas de 
auxílio direto ao trabalha- 
dor, como acontecia até 
1979. Naquele ano, 100% 
dos recursos provenientes 
da contribuição sindical — 
fonte 14 — foram aplicados 

GAZETA MERCANTIL 27/6/86 

em uois programas geridos 
pelo Ministério do Traba- 
lho, o Fundo de Auxílio ao 
Desempregado (FAD) e a 
Conta Especial de Empre- 
go e Salário (CEES). 

A partir de 1979, no en- 
tanto, com a assinatura do 
Decreto-lei n? 1.754 pelo en- 
tão ministro do Planeja- 
mento, Delfim Netto, os re- 
cursos provenientes da 
contribuição sindical pas- 
saram a integrar um fundo 
gerido pela Seplan, caben- 
do a ela o repasse das ver- 
bas ao MTb. Os 20% da con- 
tribuição sindical, que por 
lei são destinados a progra- 
mas de benefício ao traba- 
lhador, executados pelo 
MTb, passaram então a 

PARTICIPAÇÃO   DA   CONTR1- 1 
BUIÇAO SINDICAI NOS GA5- 
T(?S DO MTb COM CUSTEIO E 
CAPITAI 

outras 
d«ip«ia( 
d* custeio 
• capital — contribuIçSo 

ANO Cr»mllhSei •Indleeil — % 
79        1,674,6 48 V. 
80        3.302,5 67% 
81         3.468.3 BOM 
82        5.«1,8 1M,I% 
83        17,095,5 91.3% 
84         48,757,6 92,9% 
85       dado n9o 

disponível 77% "> 
86'       3J8 68%'" 
• —Ci$mIlh8oi 
1) —•«timotlvo 

(2) — •sllmotiva 

W&üoo*^ * integrar*»9 * 

;s da Cut. *»te3 âos •S»*«£l  

custear cada vez mais des- 
pesas administrativas do 
próprio ministério, perden- 
do sua conotação original 
de recursos destinados ao 
trabalhador. 

Já em 1980, o Tesouro 
Nacional supria apenas 
33% das despesas de cus- 
teio e capital do Ministério 
do Trabalho, cabendo os 
outros 67% a recursos pro- 
venientes da contribuição 
sindical. Em 1982 a distor- 
ção atinge o cume, quando 
109,1% das despesas de 
custeio e capital do MTb fo- 
ram custeadas pela arreca- 
dação sindical, ou seja, o 
Tesouro Nacional não re- 
presentou nada no orça- 
mento administrativo e 
ainda segurou em seu cai- 
xa 9,1% da contribuição 
dos trabalhadores. 

Até 1985, o percentual re- 
lativo à contribuição sindi- 
cal no orçamento adminis- 
trativo do MTb se manteve 
em níveis altíssimos, co- 
meçando a dar mostras de 
redução a partir deste ano 
(vide tabela). Técnicos do 
MTb acreditam que não su- 
perará em 1986 a casa dos 
68%. 

Para o próximo ano, a 
expectativa do MTb é de 
que os CZ| 400 milhões esti- 
mados como corresponden- 
tes aos 20% da contribuição 
sindical que cabe ao MTb 
sejam totalmente reverti- 
dos para o programa de 
seguro-desemprego, vol- 
tando o Tesouro Nacional a 
custear 100% das despesas 
administrativas daquela 
pasta. 
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"JUSTINTIME" 
(O TEMPO CERTO) 

A Ford vem fazendo mudanças na organização e forma 
de realização do trabalho. 

A mais recente novidade é a formação de equipes 
compostas por 10 a 15 trabalhadores cob a supervisão de 
um encarregado. Esses encarregados estão sendo treinados 
por Relações INDUSTRIAIS que lhes explicam o funciona- 

mento do novo sistema que a empresa esta' adotando. 

O QUE ESTÁ ACONTECENDO? 

Todas as mudanças que estão sendo feitas são parte de um sistema que se chama "JUST-IN-TIME" (O 
TEMPO CERTO). 

A essência desse sistema è eliminar todo e qualquer tipo de "desperdício de tempo": por falta de peças, 
na preparação de máquinas e ferramentas, de tempo entre uma operação e outra e;principalmente, reduzir o 
tempo gasto na própria operação. 

O QUE A FORD 
PRETENDE FAZER? 

Reduzir os tempos das operações, reformular a orga- 
nização física da produção como se fosse uma grande li- 
nha, indo do estoque e distribuição de peças até o produ- 
to final, tornar os trabalhadores polivalentes, ou seja, 
prontos a executar toda e qualquer tarefa com autonomia 
para resolver os problemas que surjam na forma e feitura 
do trabalho. 

3 FERRAMENTAS 
FORMAM O 

JUST IN TIME 

1") TRABALHO PARTICIPATIVO. 
2') AUTOMAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS. 
3') SISTEMA KAN-BAN. 

O "JUST-IN-TIME"   e'a interligação de todas essas 
coisas numa corrente de operações ininterruptas, que de- 
vem provocar a diminuição dos estoques, melhorar a pro- 

_ dutividade e reduzir o tempo gasto na realização do traba- 
lho. 

Falam ainda em Autonomaç&ò que é a combinação 
da autonomia das máquinas automatizadas e jà progra- 
madas para parar caso a operação esteja sendo feita in- 
corretamente e a autonomia dos trabalhadores que de- 
vem buscar novas formas de encurtar o tempo de traba- 
lho, garantindo a qualidade do produto final e eliminando 
mão-de-obra. 

COMO SURGIU 
TUDO ISSO? 

40 anos atrás, nos Estados Unidos, técnicos desco- 
briram que o controle estatístico dos tempos e movimen- 
tos realizados numa operação ajudaria a diminuir o tem- 
po gasto para o trabalho, permitindo o aumento da pro- 
dução numa mesma jornada de trabalho. 

No Japão, outros técnicos aproveitaram e aperfeiçoa- 
ram ainda mais essas idéias, adaplando-as às condições 
que vivia o país, aonde a economia havia sido destruída 
pela 2a Guerra Mundial. OS PATRÕES QUERIAM FAZER 
RENDER AO MÁXIMO A PRODUTIVIDADE DE SEUS 
EMPREGADOS. 

Foi aí que surgiu o OCO ou TRABALHO PARTICIPA- 
TIVO, agora incorporado ao "JUST IN TIME". 

QUAIS FORAM 
OS RESULTADOS? 

A indústria japonesa foi a que mais cresceu, o Japão 
è hoje a 2* potência industrial dos países capitalistas. 

E PARA OS TRABALHADORES, QUAIS FORAM 
AS CONSEQÜÊNCIAS? 

Muitas funções e profissões foram eliminadas. 
A jornada de trabalho não foi reduzida.       .   * 
A carga de trabalho ê muito grande. 
O desemprego existe, sendo remediado por "vanta- 

gens" tipo seguro-desemprego. 
O poder de reivindicação dos trabalhadores é muito 

baixo, pois as empresas anularam os sindicatos. 
Os operários não têm instrumentos organizados para 

reivindicar melhores condições de trabalho e de vida. 
A economia japonesa é hoje a 2" maior do mundo, o 

salário do   trabalhador japonês, porém, não é o segundo 
do mundo. 

1 I 

AQUI NA FORD, 
O QUE ACONTECERÁ? 

Algumas coisas jà podemos perce- 
ber Imediatamente. 

Com a formação dos grupos de en- 
carregados, a Ford espera conseguir al- 
guns resultados multo rapidamente: 

1. Incentivar os trabalhadores a dar 
sugestões (TRABALHO PARTICIPATI- 
VO), para que a fábrica obtenha mais 
ganhos e menos gastos, reduzindo os 
tempos das operações, eliminando a 

, médio prazo algumas funções e redu- 
zindo funcionários. 

EXEMPLOS. Os inspetores de qua- 
lidade em pouco tempo não existirão 
mais, o controle de qualidade 'será tare- 
fa de cada um. 

Manutenção: este setor está aos 
poucos sendo passado para terceiros. 

Feitores . estão sendo eliminados 
pelo plano de encarregados. 

Ferramenlaria: a empresa começa £ 
contratar serviços fora. 

Sem contar o elevado número de 
mensalistas qòe foram obrigados a acei- 
tar o "pacote" e ir embora. 

2. Aumentar os ritmos de trabalho cada 
vez mais. 

3. Estimular a competição entre os tra- 
balhadores, fazendo com que um vigie 
o outro. 

Esse é um dos grandes objetivos 
do plano de encarregados. Quando um 
grupo aumentar o ritmo ou alterar o 
tempo para realizar uma tarefa, exigirá 
o mesmo dos demais,- com isso os que 
se atrasarem serão culpados pelos de- 

mais, pois os mais adiantados terão que 
ajudar os que se atrasarem. 

4. DESOUAUFICAÇAO PROFISSIO- 
NAL: como teremos que ser polivalen- 
tes, vamos ter que aprender tudo sem 
nos especializarmos em nada. 

Todo mundo sabe quanto tempo 
se demora para fazer um bom profis- 
sional, quantos anos são necessários 
seja em estudos, seja em prática. 

5. Enfraquecimento da organização 
dos trabalhadores. Juntando as mudan- 
ças no sistema de trabalho, as máqui- 
nas automatizadas e a "COLABORA- 
ÇÃO PARTICIPATIVA", todo mundo 
poderá substituir todo mundo. Al, que 
força vamos ter para pressionar e para 
manter o emprego? 

Como todos devem ser polivalen- 
tes e ninguém poderá ficar parado, os 
que terminam suas tarefas deverão fa- 
zer outra coisa,-em outro setor; quem 
decidirá isso serão os encarreqados. 

Isso significa que começaremos o 
tirar o lugar de outros companheiros; 
além do mais, receberemos por um tra- 
balho, mas realizarfimns vários. 

Nós produziremos mais no mesmo 
horário de trabalho, e para isso recebe- 
remos "prêmios morais". 

Como vai ficar a redução da jorna- 
da de trabalho? 

Aonde vamos parar aumentando 
tremendamente a velocidade da produ- 
ção? 

Como .segurar os facões e os paco- 
tões? Sim, porque logo-logo vai come- 
çar a sobrar gente. 
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O QUE A FORD QUER? 

Quer que os uaballiadnres vistam a "camisa da 
Furd", diz que o sistema tem como uma de suas bases 
pnncipais o "respeito humano"... 

De que respeito estamos falando se nos comparam 
com peças, materiais e máquinas, quando comparam a 
uülização de uma máquina e a nossa força, encarando da 
mesma forma o desgaste de um e de outro. 

"As máquinas e os trabalhadores da Ford não podem 
ficar ociosos", dizem os gerentes e os Ris. 

Por acaso, manter um ritmo normal de trabalho e de- 
londer a saúde é ociosidade? 

O QUE ISSO 
SIGNIFICA? 

Esse processo que estamos denun- 
ciando não está sendo implantado so- 
mente nas empresas do grupo Ford, já 
vem sendo implantado, também, em 
outras (com nome diferentes e algumas, 
diferenças). 

Os patrões dizem que não temos 
motivos para reclamar. Que está com- 
provado que o "sistema de colaboração 
e participação" só favorece aos traba- 
lhadores, pois aumenta a produção e 
melhora a qualidade; com Isso as fábri- 
cas crescem e aumfentam oS empregos.. 

Por tudo o que vimos e dissemos 
aqui, ISTO É MENTIRA. 

OUTRAS MENTIRAS 
DOS PATRÕES 

Eles citam constantemente o Ja- 
pão e Estados Unidos como exemplo. 

O que eles não dizem è que no Ja- 
pão apenas 20% dos trabalhadores 
tem emprego vitalício, os 80% restan- 
tes são uma espécie de bóias-frias da 
indústria, razoavelmente pagos, porém, 
sem nenhum tipo de garantia social. 

Que mesmo os empregados vitalí- 
cios são verdadeiros escravos das em- 
presas, e são educados para isso. tendo 
que cantar o hino da empresa, jurar fi- 
delidade, etc. 

No Japão, o Imperador está em 
primeiro lugar, a Fábrica em segundo e 
a família por Utimo. 

Os trabalhadores que tentam resis- 
tir a isso e se organizar sofrem todos 
os tipos possíveis e imagmá/eis de per- 
seguições. 

Que nos Estados Unidos, os sindi- 
catos apoiaram e participaram da im- 
plantação desses sistemjs, acreditando 
ser o melhor para os trabalhadores, po- 
ran, hoje estão arrependidos, pois o 
desemprego aumentou muito, u a orga- 
nização dos trabalhadores vem dimi- 
nuindo dia a dia, fazendo com que mui- 
tas conquistas, resultado de dezenas da 
anos de lutas, seiam perdidas. 

Isso não é l/iico dos países pita- 
dos, repete-se em todos os outros em 
que esses sistemas foram implantados. 

Apesar de tudo, nas matrizes dos 
grandes capitais , Inglaterra, Japão, 
EUA. Alemanha etc, os trabalhadores 
dispõem de melhores condições de vi- 
da, seus salários são mais altos, os ope- 
rários contam com seguro-desemprego, 
tem maior estabilidade no trabalho, 
contam com serviços de educação e 
salde de excelente qualidade forneci- 
dos pelo Estado, gratuitamente, ou se- 
ja, o padrão de vida e outro. 

TENDÊNCIAS DO TRABALHO - junho/86 . 

RELAÇÕES SINDICAIS: 
PERSPECTIVAS 

O sindicalismo brasileiro, em seu atual estágio 
de desenvolvimento, tem clareza sobre as con- 
dições médias de vida do trabalhador. Desta 

forma o trabalho de influência e organização dos 
sindicatos permanece ativamente se realizando des- 
de a instauração, durante e .... "apesar" do Plano 
Cruzado. 

O movimento sindical mantém os aspectos de 
natureza econômico-salariais como fatores predo- 
minantes de suas pautas de reivindicações, não obs- 
tante a intensificação pela demanda de reivindica- 
ções de cunho aparentemente social. 

Ao contrário do que muitos analistas supunham, 
a tônica das reivindicações sindicais, após a instau- 
ração do Plano de Estabilização Econômica, reside 
nos aspectos econômico-salariais. 

é bem verdade que é maior o número de sindica- 
tos que hoje, no país, inclui em suas pautas de rei- 
vindicações questões de natureza mais imediata- 
mente sociais ou correlacionadas às condições de 
trabalho. 

Entretanto, num país onde 70% da população 
ainda vivem com uma renda de até três salários mí- 
nimos (CzS 2.412,00), o-mâximo que poderá ocor- 
rer, permanecida tal situação, será a relativa igual- 
dade no peso conferido às questões salariais e so- 
ciais das pautas sindicais. 

Aliás, se observarmos mais detidamente as atuais 
pautas de reivindicações dos trabalhadores, verifica- 
remos que ao longo dos seus 70 ou 80 itens (muitas 
vezes) vários destes, constituem-se em reivindica- 
ções salariais, indireta e artificialmente camuflados, 
tais como abonos, gratificações, redução da jornada 
de trabalho, etc. 

Afora isto, o trabalhador brasileiro médio desco- 
bre que se quiser melhorar seu padrão de vida, tem 
de "correr" atrás de seus interesses — neste estrito 
sentido encontra-se ma is politizado agora. 

O Plano Cruzado retirou o apelo heróico e emo- 
tivo dos sindicatos perante à população que, man- 
tinha com estes uma forte identidade diante da co- 
tidiana perda de seu poder aquisitivo, numa realida- 
de hiper-inflacionária. 

Todavia, se o poder de compra da população se 
estabilizou e até aumentou; além da situação eco- 
nômica ainda precária, o fato é que, politicamente, 
o efeito do congelamento de salários em quaisquer 
circunstâncias e a partir da experiência histórica, é 
sempre ruim e mais cedo ou mais tarde torna-se um 
fator de antipatia e insatisfação dos trabalhadores. 

Cientes disto, não foi outro o motivo que levou 
a maior parte das empresas a reajustarem seus salá- 
rios acima do estabelecido pelo DL-2284, como 
mostraram algumas pesquisas realizadas.no eixo 
Rio-São Paulo, (ver Tendências do Trabalho, mês 
de Maio). 

Num outro plano, as greves (não surpreenden- 
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temente) continuaram a ocorrer apôs a vigência 
do DL-2294, porém (o que chama a atenção) nu- 
mericamente em quantidades semelhantes ao mes- 
mo período do ano anterior. 

Ainda que as estatísticas reflitam parcialmente, 
se o número de paralisações no país, em março do 
ano de 1985, foi de 47. o deste ano, logo após o 
DL-2284 também é de Al. Já em abril houve 90 
greves este ano contra 44 do anos passado! .. 

Entretanto, o perfil destas greves difere de um 
ano para o outro. Genericamente, tem sido maior 
o número de paralisações nas empresas pequenas e 
médias do que nas empresas de porte maior (+ de 
1000 empregados), durante este período. 

Da mesma forma, as Centrais Sindicais, cautelo- 
sas politicamente logo após o DL-2284, não "ali- 
nhavaram" tais movimentos a partir da inclusão 
ou origem de empresas grandes, não havendo, pois, 
ondas generalizadas de greves por setor. 

Portanto, visto este quadro acima, não se deve 
exagerar o fator Plano Cruzado no contexto das 

relações empregado/empregador. 

Nesta conjuntura potítico-sindical, as principais 
alterações nas relações entre capital e trabalho 
deverão ser: 

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

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

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

no de Estabilidade no Emprego". 
— As greves poderão ter motivos políticos no 

segundo semestre e quantd mais próximo estiverem 
as eleições. 

— Tendência ma is acentuada para que nas pautas 
.de reivindicações trabalhistas predominem aspectos 
"higiênicos", ou correlacionados às condições de 
trabalho. 

II CONCUT FAZENDO O AMANHÃ - julho/86 

Qual a unidade? 
Sydney de Azevedo 

Entro as'polêmicas do .próximo congresso da CUT 
a relação com a CGT. 

Foi no dia 23 de julho de 83 que 
aconteceu uma greve geral no Brasil. Era 
o produto de um processo de lutas que 
ganhou força com os petroleiros de Pau- 
línia e Mataripe e se tornou incontido 
com a solidariedade dos metalúrgicos do 
ABC. Até o JoaquinzSo teve que aderir 
formalmente. SenSo, passavam por cima 
dele. A paralisação não envolveu a totali- 
dade dos trabalhadores. Mas foi suficien- 
temente forte para provocar tremores e in- 
fluenciar os rumos no movimento sindical. 
Ela mostrou para onde os ventos sopra- 
vam. Um mês depois, no final de agosto, 
em Sío ^Bernardo do Campo, nascia a. 
Central Única dos Trabalhadores. (CUT) 
Fora dela, ficaram os pelegos, os refor- 
mistas do PCB, do PCdoB e do MR8; 
Para eles, muito mais importante que 
criar uma entidade unitária — que diziam, 
a época, defender ardorosamente - era 
evitar o fortalecimento de uma alternati- 
va independente. Com a perspectiva de 
derrota que já se desenhava nos Encon- 

tros Estaduais, arrumaram uma desculpa e 
trataram de dar o fora. Estava consuma:- 
do um -"racha" no movimento sindical. 
s "Sem dúvida, aquela divisão era ab- 
solutamente inevitável. E o desenvolvi- 
mento político posterior evidenciou isto 
de maneira cristalina. O contrário, só se- 
ria possível se os setores combativos capi- 
tulassem frente a estrutura sindical atrela- 
da e a conciliação com as. classes 
dominantes.: Valeria a. pena pagar tal 
preço? Talvez, para os apologistas da uni- 
^^^i|. qualquer7.custp.ACertamente nffp, 
pafa"o avanço da luta de classes do Brasil. 

As vésperas do seu II Congresso 
(após o de fundação em 83 aconteceu o I 
CONCUT em agosto de 84), a CUT é uma 
entidade consolidada, e. em constante 
crescimento. Em três anos conquistou 
importantes sindicatos, tomou-se respei- 
tada e passou a aglutinar os trabalhadores 
mais combativos. E se constitui hoje nu- 
ma referência para amplos setores das 
massas. Os motivos para tal fato, estão li- 

gados a postura da CUT diante do movi- 
mento operário e popular e a sua recusa 
em fazer parte do jogo da transição con- 
servadora. Partindo deste acúmulo, a CUT 
necessita agora aprofundar suas defini- 
ções e dar um salto para constituir-se co- 
mo única Central sindical de massas no 
Brasil. 

A fundação da CGT em março des- 
te ano representou uma tentativa de con- 
ter o crescimento da CUT. Diante da ver- 
tiginosa queda do já débil prestígio da 
CONCLAT, os pelegos e os reformistas 
apostaram todas as suas fichas na criação 
da CGT. Na ocasião, sob os auspícios do 
"pacote" econômico do arrocho salarial, 
o Ministró^Alinir Pazzianoto, num rasgo 
jãe,euforia revelador das intenções do 
governo não se conteve; "finalmente te-' 
mos nossa çentríd", disse ele. Euforia 
que acabou não se justificando diga-se 
de passagem. Bastou as greves retoma- 
rem com força para ficar claro que a 
CGT também não está emplacando. Seus 
dias serão tanto mais sombrios quanto 
maior for o avanço das mobilizações dos 
trabalhadores. ' 'í1;, '&■■',■ ■''' ::l'. ■■"■"   . 

Todavia, a existência da CGT de- 
sencadeou uma discussão fundamental no 
campo da CUT:' como tratá-la: obvia- 
mente, são poucos; os que acalentam a 
idéia da fusão com os.conciliadores no 
futuro. Mesmo porque, tudo parece 
indicar, que os caminhos cada dia se tor- 
nam mais opostos. Entretanto, são bem 
mais numerosos os adeptos da tese de 
uma relação com a CGT que pode ser 
caracterizada como, digamos, "de central 
para central". A CUT representando os 
trabalhadores combativos e a CGT os 
mais atrasados.. O modelo típico de uma 
boa parte de países europeus, onde exis- 
tem várias centrais, praticamente em pé 
de igualdade, e cada uma representando 
uma corrente de opinião. • 

Trata-se de uma visão de sentido 
liberal acerca do papelão movimento sin- 
dical e da luta dos trabalhadores no capi- 
talismo, que aceita como sendo algo natu- 
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ral a divisão dos operários e das classes 
populares. Uma coisa é a recusa a fusSb 
com os pelegos e reformistas que op- 
taram pelo papel de agentes da burgue- 
sia no interior do movimento operário 

■e^popularrOutrá^é^buscâ^dâ^niffo^doí 
de "baixo" em tomo de posições avan- 
çadas. Esta linha é que deve pautar a 
intervençâto da CUT; passar por cima da 
CGT, dirigir-se diretamente a? suas bases 
e chamá-las à mobilização. Épotaíque 
a CUT poderá resgatar a bandeira da unir 
dade combativa dos trabalhadores e con- 
duzir de vez a CGT para aquilo que ela 
demonstra ter enorme vocaçío: uma arti- 
culação divisionista, apelegada, sem massa 
e sem forças. ,. ;/    :   ■,:: 

Cumprir a tarefa, enunciada .acima 
exigirá da CUT a superaçSo de importan- 
tes debilidades. Eb próximo período ofe- 
rece excelentes condições para isso. Tra- 
ta-se de articular num movimento único 
as várias lutas a serem desencadeadas. As 
campanhas salariais e a luta grevista con- 
tra o pacote, o movimento pela reforma 
agrária, a questão da dívida externa, e 
outras bandeiras importantes, fundidas 
com a luta política em curso, onde terá 
destaque o processo constituinte. Além 
disso, caberá ao II CONCUT aprofundar 
a quebra da estrutura sindical atrelada, 
definir uma política de fortalecimento 
das oposições sindicais e da organização- 
nas fábricas e nos locais de trabalho. 

GAZETA MERCANTIL 
9/7/86 

Após 2í anos, Joaquim 
deixa a presidência do 
sindicato de São Paulo 

por Célia KoMmblum 
de São Paulo 

O Sindicato dos Metalúr- 
gicos de São Paulo, o maior 
da América Latina, ganha- 
rá um novo presidente no 
próxima semana. Depois 
de 21 anos à frente da enti- 
dade, resultado de sete ree- 
leições consecutivas, Joa- 
quim dos Santos Andrade, 
o "Joaquinzão", anunciou 
ontem seu afastamento, já 
comunicado à diretoria. 
Em seu lugar assume o 
vice-presidente Luiz Antô- 
nio de Medeiros. 

Mas Andrade não irá 
afastar-se do movimento 
sindical. Ele pediu licença 
de seu mandato no sindica- 
to dos metalúrgicos para se 
dedicar integralmente à 
Central Geral dos Traba- 
lhadores (CGT), da qual 
também é presidente. Des- 
de março, quando foi reali- 

' zado o congresso de funda- 
ção da nova central. "Joa- 
quinzão" tem sentido "difi- 
culdades de compatibiliza- 
ção" entre os dois cargos. 

Seu sucessor, que assu- 
mirá o comando da repre- 
sentação de cerca de 340 
mil trabalhadores e admi- 

nistrará uma receita pelo 
menos 20% superior aos 
CZ$ 183 milhões que com- 
puseram o orçamento de 
1985, acredita que não ha- 
verá grandes mudanças. 
Andrade confirma esta po- 
sição e diz que tem execu- 
tado uma estratégia elabo- 
rada conjuntamente pela 
diretoria da entidade. 

Embora ressaltando que 
a diretoria apoiou unani- 
memente seu nome, Medei- 
ros confessa que pode en- 
frentar algumas "dificul- 
dades para a composição". 
Ele atuará sobre um deli- 
cado equilíbrio de forças 
representado na diretoria 
por sindicalistas ligados ao 
PMDB. PCB, PC do B. 
PDT. MR-8 e independen- 
tes. Os conflitos sao uma 
constante desde a campa- 
nha salarial de novembro 
de 1985. Medeiros, segundo 
explicou, não tem "a expe- 
riência e o jogo de corpo de 
Joaquim". 

Em abril, uma articula- 
ção do PDT, apoiada em 
um primeiro momento por 
Medeiros, por pouco não 
precipita a saída de Adra- 
dé. Em 200 mil boletins dis- 
tribuídos nas fábricas, o 
presidente foi acusado de 
agir contra os interesses da 
categoria. A situação foi 
contornada e o "Joaquim" 
garantiu, segundo explicou 
ontem, "o respeito ao man- 
dato que lhe foi conferido". 

Em seus oito mandatos, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo assistiu a 
uma grande ampliação do 
patrimônio. Ganhou ambu- 
latório, laboratório de aná- 
lises clinicas, colônia de fé- 
rias, um sítio e iniciou a 
construção de um novo pré- 
dio para sede. O número de 
trabalhadores representa- 
dos também sofreu gran- 
des variações: de 250 mil 
em 1965 saltou para 426 mil 
em 1980. Refluiu durante a 
recessão. £ nos últimos 
anos voltou a crescer atin- 
gindo 340 mil. 

Andrade considera como 
um de seus bons momentos 
a realização da primeira 
greve após a revolução de 
1964: em 1966, durante trôs 
dias, 86% dos metalúrgicos 
paralisaram suas ativida- 
des para obter ganhos sala- 
riais. E lembra com certo 
orgulho que o sindicato foi 
considerado "mentor inte- 
lectual" do Movimento In- 
tersindical Antiarrocho 
(MIA), criado em 1967. 
"Dirigente sindical tinha 
de ser um equilibrista", 
disse, relembrando as 
ameaças de cassação. 

Sai um pemedebista e as- 
sume Medeiros, que se au- 
todefine como indepen- 
dente de esquerda". O futu- 
ro presidente tem 38 anos e 
já foi filiado ao PCB, 
PMDB e recentemente se 
aproximou do PTB. 

BOLETIM NACIONAL DA CUT - junho/Só 

unificar nacionalmente a categoria metalúrgica naá lutas 
O 1? Encontro Nacional 
dos Metalúrgicos realizado 
na Praia Grande, dias 13, 
li e 15 de junho foi 
fundamental para a 
organização da categqria, 
A unificação da data base, 
das campanhas salariais e 
ainda, a discussão de uma 
nova estrutura sindical 
aprovados nesse Encontro, 
deu o primeiro passo. 
A seguir, as resoluções: 

Em vista da importância de 
se unificar as datas-base para le- 
var adiante as lutas dos traba- 
lhadores, ficou decidido que; 

O 1? de Maio será a data re- 
ferência para o conjunto dos 
trabalhadores. Sendo que a uni- 
ficação deverá ser feita por re- 
gião e em várias categorias, 
uma vez que é politicamente 
viável. 

Esta .unificação será por ra- 
mo de atividade econômica e 
por grupos de empresa. 

A nível legal, os trabalhado- 
res devem lutar para que seja 
incorporada na Constituinte 
uma única data-base. E que seja 
definido um dia nacional de lu- 
ta no Congresso Nacional da 
CUT. 

Todas as categorias devem 
colocar em suas pautas de rei- 
vindicações a luta pela unifica- 

ção da data-base, definindo e se 
discutindo, a partir das bases, 
em encontros e seminários a ní- 
vel estadual, quais são as reivin- 
dicações que motivem a luta 
por esta unificação, sendo que 
os sindicatos e oposições liga- 
dos à CUT levem às suas bases 
esta campanha. E para os que 
não forem filiados, o setor me- 
talúrgico deve encontrar formas 
de levar esta campanha para o 
interior desses sindicatos e onde 
não houver oposições organiza- 
das. 

Sobre a Campanha Salarial 
Unificada 

Como forma de avançar na 
própria proposta da unificação 
da data-base, a CUT deve levar 
adiante todas as campanhas sa- 
lariais unificadas desde já, de- 
vendo enfrentar três problemas: 
a) a resistência dos patrões e do 
governo que vâo se posicionar 
contrários a propostas de nego- 
ciar unificadamente. 
b) os problemas e as dificulda- 
des das diversas categorias: ca- 
da categoria quer fazer a sua 
campanha, quer fazer o seu 
acordo. Por vezes a data-base é 
a mesma e no entanto não foi 
conseguida uma campanha sa- 
larial unificada. 

c) pomos indicativos para a 
campanha salarial unificada a 
serem considerados, a pari ir 
das experiências já feitas: unifi- 
car o eivo polilico da campanha 
salarial com iodos os sindicatos 
e oposições bem como a pauta 
básica comum a serem negocia- 
das e as formas de luias a serem 
utilizadas (greve tartaruga, 
pressão sobre os patrões, etc). 
Outros pontos a serem conside- 
rados são a unificação dos ins- 
trumentos massivos de campa- 
nha (boletins, jornais, etc) e a 
forma de negociar, ou seja, o 
momento de assinar o acordo, 
isto evitaria o isolamenio 

Um Encontro das Oposições 

Um ponto importantíssimo 
que foi discutido nesse Encon- 
tro foi a conquista de sindicatos 
que não estão ligados a CUT. 
Por isso, ficou decidido que a 
CUT deve organizar um Encon- 
tro das oposições metalúrgicas 
para planejar a conquista de 
sindicatos. 

Propostas específicas da 
categoria 

A categoria estabeleceu a 
Campanha Nacional de Lutas 

para todos os trabalhadores co- 
mo eixo político, tendo como 
tarefas, fazer um levantamento 
de todas as reivindicações, tirar 
uma pauta conjunta e centrar 
fogo na campanha. 

Em relação ao 2;' ponto, tra- 
tava do encaminhamento e for- 
ma de organização do setor me- 
talúrgico da CUT, foram apro- 
vadas as seguintes resoluções: 

Sobre a nova estrutura 
sindical 

Tendo em vista a necessidade 
de melhor compreensão do te- 
ma, departamento versus fede- 
ração, entre os delegados pre- 
sentes, além de requerer um nú- 
mero muito maior de trabalha- 
dores, para aprofundar mais o 
debate, foi apenas discutida a 
questão nos grupos de trabalho 
e em: plenário sobre o conteúdo 
de ambas as propostas, que fo- 
ram colocadas por, Jair Mene- 
guelli,que defendeu a proposta 
da Direção Executiva Nacional 
de organização através dos De- 
partamentos e Oswaldo Bargas, 
que defendeu a proposta da 
Executiva da CUT Estadual de 
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Sâo Paulo, que propõe a orga- 
nização através de Federações. 

Sobre a organização nos 
locais de trabalho 

Houve três propostas: 
1) comissão de fábrica 
2) comissão sindical de base 
3) ambas convivendo, mas com 
caráter diferenciado. 

Depois de um acirrado deba- 
te esta última foi vitoriosa. 

Sobre a Coordenação 
Nacional dos Metalúrgicos 

Foi aprovada a ampliação 
dessa Coordenação com um re- 
presentante por estado junta- 
mente com os quatro membros 
da Executiva Nacional da CUT 
que convocaram o Encontro. 

O Encontro decidiu pela 
realização de uma nova reunião 
nacional dos metalúrgicos em 
janeiro de 1987. O seu caráter 
(se encontro ou congresso) de- 
penderá das deliberações do 2? 
Congresso Nacional da CUT. 
Sendo que o seminário nacional 
dos metalúrgicos sobre novas 
tecnologias e automação será 
realizado na 1? quinzena de de- 
zembro de 1986. 

Para finalizar, foi aprovado 
para fins de 1986 ou princípio 
de 1987 a participação da CUT 
na convocação e realização do 
Encontro Latino-americano de 
Metalúrgicos e Ramos Afins do 
Uruguai — UNTMRA, ligada 
ao P1T/CNT, (sem distinção 
de nenhuma eeniral ou tendén-, 
cia). 

GAZETA MERCANTIL - 9/7/86 

Em maio, o número de greves no 
País cresee 38,6% e chega a 115 

por Thoft Bastos 
de Brasília 

0 número de greves de- 
flagradas em todo o Pais 
durante o mês de maio foi 
de 115, significando um au- 
mento de 38,6% em relação 
a abril. São Paulo continua 
na liderança do número de 
greves, com 43 realizadas 
em maio, seguido de longe 
pelo Rio de Janeiro com do- 
ze paralisações. O acumu- 
lado de greves nos três pri- 
meiros meses após o plano 
de estabilização econômica 
foi de 245, diante de apenas 
157 em igual período do ano 
§ assado. Os dados foram 

ivulgados na noite de 
segunda-feira pela assesso- 
ria de imprensa do Ministé- 
rio do Trabalho, sem ne- 
nhum comentário do minis- 
tro Almir Pazzianotto. 

QUEDA NO NÜMBEO 
D3SGBEVISTAS 

0 número de grevistas no 
período de janeiro a maio 
deste ano com relação aos 
mesmos meses de 1985 re- 
fistrou uma queda de 

7,7%, passando de 
18.539.947 homens/dia pa- 
ralisados para 11.551.649 
neste ano. 

Os dados divulgados pelo 
ministério indicam que, 
nos cinco primeiros meses 

deste ano. 1.086 estabeleci- 
mentos foram atingidos 
por greves trabalhistas, 
quando em igual período do 
ano passado este número 
era apenas 312. 

Os trabalhadores na in- 
dústria responderam por 
aproximadamente 49% das 
greves registradas em 
maio deste ano, num total 
de 56 paralisações realiza- 
das majoritariamente na 
região Sudeste (38) e Sul 
(2) do País. O serviço pú- 
blico, apesar de ser ativi- 
dade considerada essencial 
e portanto proibida por lei 
de fazer greves, contribuiu 
com 20% do total de greves 
deflagradas em maio pas- 
sado, totalizando 24 parali- 
sações, das quais onze na 
região Centro-Oeste, sete 
na região Sudeste, e seis no 
Nordeste do País, indican- 
do que na prática os instru- 
mentos jurídicos em vigor 
na legislação trabalhista 
brasileira já não têm a for- 
ça e o respeito que goza- 
ram até bem poucoTempo: 
São expressivas ainda, 
conforme os dados divulga- 
dos pelo Ministério do Tra- 
balho, as greves realizadas 
em maio passado pelos tra- 
balhadores em transportes 
terrestres, em número de 
13, e trabalhadores em es- 

tabelecimentos de educa- 
São e cultura, em número 

e 12. Apesar de as demis- 
sões ocorridas no setor 
bancário, nos três meses 
que se seguiram ao Plano 
Cruzado, terem alcançado 
a casa de 80 mil, a catego- 
ria respondeu com apenas 
duas greves no mes de 
maio passado, sendo uma 
em São Paulo e outra na 
Bahia. 

Das 115 greves deflagra- 
das no mês de maio, ape- 
nas duas foram realizadas 
por uma categoria profis- 
sional a nível nacional. No 
ano, esse número chegou a 
sete paralisações. Dentre 
os 26 locais observados, in- 
cluisive Distrito Federal e 
os territória —, apenas os 
estados do Acre, do Piauí, 
da Paraíba e de Alagoas e o 
território de Roraima não 
foram palco de movimen- 
tos trabalhistas nos cinco 
primeiros meses deste ano. 

No total, o número de pa- 
ralisações observadas pelo 
Ministério do Trabalho 
vem crescendo mês a mês: 
em janeiro, foram 34,36 em 
fevereiro, 47 em março, 83 
em abrü e, finalmente, as 
115 do mês de maio. 

** 

Sinopse geral dos greves 
VariaçQo % em relação ao mês anterior                     .^ 

^•-^^            PERlODO 

CONSEQOINCIA           ^^^v. 
DOS CONFLITOS                     ^-«N^^ 

1985 

FEVEREIRO 
em relação a 

JANEIRO 

MARÇO 
em relação a 

FEVEREIRO 

ABRIL 
em relação a 

MARÇO 

MAIO 
em relação a 

ABRIL 

W de estabelecimentos 
Efetivos paralisados        , 
Dias parados 
Homens/Dias paralisados 
N0 de greves 
N» de greves em S. Paulo 

12.2 
1.0 

30,0 
-28.2 
-3.0 
-3.6 

-10,9 
50.1 

-38,2 
58,8 

-26,6 
-57.4 

69,4 
193,6 
117,3   ■. 

1.310,0 
-6,4 
13,0 

-8,4 
208,8 
88,6 

195,4 
50,0 
6,0 

^-*^.               PERlODO 
CONSEQÜÊNCIA        ^--^^ 
DOS CONFLITOS                  ^^^^^ 

1986 

FEVEREIRO 
em relação a 

JANEIRO 

MARÇO 
em relação o 

FEVEREIRO 

ABRIL 
em relação a 

MARÇO 

MAIO 
em relação a 

ABRIL 

No de estabelecimentos 
Efetivos paralisados 
Dias parados 
Homens/dia paralisados 
N* de greves 

162,9 
•63,0 

.    18,0 
-93.3 

5,9 

-48,9 
322,7 
29,3: 

445,5 
30,6 

1,197,0 
310,7 
202,5 
310,9        .:,-. 
76.6 

. -50,5-':■: 
.70.6     *'■': 
45,4 

-26,2     . 
38,6   ;.. 

No de greves em S. Paulo 30.8 5,9 .    77,8     ,   . 34,4 
| Fonte: SRTeMTb                                                                         -       .             ;,í                            J          J 
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Fiesp decide a 
contra greves 
por aumentos 
salariais 

Da Reportagem Local 

A Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) decidiu 
ontem agir contra as greves por 
aumentos reais deflagradas após o 
Plano Cruzado, considerando-as uma 
ameaça à sobrevivência das empre- 
sas e ao próprio Plano Cruzado. A 
entidade recomendou às indústrias 
que não façam "concessões irreais" 
sob a pressão de lideranças sindicais 
que estariam usando os trabalhado- 
res para atingir objetivos políticos ou 
pessoais. Na avaliação dos dirigentes 
da entidade, o governo também é 
responsável pela situação por não 
mostrar uma "ação firme" contra as 
greves por aumentos salariais, numa 
contrapartida ao congelamento de 
preços imposto às empresas. 

Foi esta a posição anunciada ontem 
às 16h pelo diretor do Departamento 
de Cooperação Sindical (Desin), Ro- 
berto Delia Manna, 48, ao informar 
os resultados de uma reunião extra- 
ordinária da Fiesp, ocorrida no 
período da manhã, e que, segundo 
ele, teve a participação dos presiden- 
tes ou representantes dos lll sindica- 
tos patronais filiados e 33 delegados 
da federação no interior. 

"O que estamos tendo é uma 
anarquia sindical", disse Delia Man- 
na, ao rejeitar o entendimento de que 
os trabalhadores estão se valendo do 
princípio da livre negociação previsto^ 
no próprio Plano Cruzado. Ele de-' 
nunciou a implantação de "um ver- 
dadeiro regime de grevismo", prin- 
cipalmente em São Paulo. "Não é 
justo que o governo lave as mãos, 
deixe acontecer esses movimentos e 
não dê nenhuma garantia ao patri- 
mônio das empresas e ao direito 
daqueles que querem trabalhar", 
acrescentou. 

Para Delia Manna, o governo 
deveria chamar dirigentes sindicais 
para uma conversa, cobrando deles 
uma colaboração com o Plano Cru- 
zado. A impossibilidade de repasses 
para os preços, argumentou, torna os 
aumentos salariais "irreais" um 
grande risco para as empresas. 

Na reunião de ontem a Fiesp 
decidiu que será formada uma co- 
missão destinada a estudar procedi- 
mentos para enfrentar a nova reali- 
dade sindical. Mas algumas medidas 
já foram colocadas em prática: a 
permanente consulta das empresas a 
seus sindicatos de classes e desses à 
Fiesp, além da realização de seminá- 
rios para os dirigentes das áreas de 
recursos humanos. 
■ i ' 

gir 

Sindicalistas contestam 

afirmações dos empresários 
Do Reportagem Local 

O vice-presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, Luís 
Antônio de Medeiros, 38, disse ontem 
à noite, em resposta à posição da 
Fiesp, que as greves da categoria não 
são contra o Plano Cruzado, mas 
decorrência deste, que prevê a livre 
negociação e que "criou uma conjun- 
tura favorável para os trabalhado- 
res". Medeiros disse que os traba- 
lhadores foram as grandes vítimas, 
da época da recessão, sofrendo o 
desemprego e o achatamento salarial 
e agora "querem participar desse 
crescimento da economia que a 
própria Fiesp está anunciando e que 

se traduz pelo aumento do ritmo de 
trabalho, das horas extras, da produ- 
ção e do faturamento das empresas". 

O presidente do Central Ünica dos 
Trabalhadores (CUT) e dirigente do 
Sindicato dos Químicos de São Paulo. 
Jorge Luís Coelho, 33, afirmou que a 
investida da Fiesp está inserida "nas 
pressões que ela está fazendo junto 
ao governo para conseguir o descon- 
gelamento de preços". Segundo Coe- 
lho, a falta de produtos, como o leite 
e a carne, já indica "o fracasso do 
Plano Cruzado" e agora os empresá- 
rios, "talvez com o apoio do próprio 
governo, procuram fazer do movi- 
mento sindical um bode expiatório". 

FOLHA DE  S.   PAULO 4/7/86 

Prossegue a paralisação dos 
cortadores de cana de Araras 

Da Reportagem Local 
' e dó correspondente em Araraquara 

A greve dos cortadores de cana da 
região de Araras, a 137 km de São 
Paulo, região norte do Estado, atin- 
giu seu quarto dia ontem sem que se 
vislumbrassem perspectivas de uma 
solução para o impasse em torno do 
sistema de pagamento por tonelada 
que os trabalhadores rejeitam, rei- 
vindicando a adoção do critério de 
metro linear, alternativa considerada 
Inviável pelo setor patronal. 

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Araras, 
Norival Guadaghin, 47, estimou "en- 
tre 11 mil e 12 mil o total de 
trabalhadores parados", número que 
o Sindicato dos Produtores de Açúcar 
do Estado de São Paulo não confirma 
nem nega. "É muito difícil avaliar", 
afirmou o advogado do sindicato, 
Márcio Maturano, 47. Entretanto, ele 
admitiu que as usinas São João, 
Palmeiras e Santa Lúcia (Araras), 
Santa  Therezinha   (Moji-Guaçu)   e 

Cresciumal  (Leme)  estão paradas 
por falta de cana. 

De acordo com a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de São Paulo (Fetaesp) 
também estão parcialmente parali- 
sadas as usinas São Luís (Pirassu- 
nunga). Santa Rita (Santa Rita do 
Passa Quatro) e Esther (Cosmópo- 
lis), enquanto em Santa Rosa do 
Viterbo os cortadores que trabalham 
para a usina Amália estão em estado 
de greve. O movimento poderá se 
alastrar na próxima semana para a 
região de Araraquara, anunciou o 
presidente do sindicato local dos 
trabalhadores rurais, Donizetti Apa- 
recido Passador, após afirmar que os 
cortadores de lá também estão des- 
contentes com o sistema de paga- 
mento por tortelada. 

O advogado Márcio Maturano des- 
cartou qualquer possibilidade de mo- 
dificação no sistema de pagamento, 
previsto num acordo coletivo assina- 
do com a Fetaesp no último dia 25. 

O ESTADO DE S. PAULO 5/7/86 

Bóías-Mas: a greve se alastra no Interior. 
A assinatura de um acordo en- 

tre patrões e empregados, no dia 25 
último, não está impedindo que os 
apanhadores de cana-de-açúcar 
das várias regiões do Estado parali- 
sem suas atividades, começando 
por pequenos municípios da Gran- 
de Campinas, com uma estratégia 
que se caracteriza pela distância da 
mais tradicional região grevista do 
setor — Guariba. Dentro dessa li- 
nha de atuação, já estão parados 
seis mil canavlelros de Mogl-Gua- 
çu, Conchal, Araras e Cosmópolis, 
reglstrando-se crescente mobiliza- 
ção em direção ao Norte do Estado. 

Essa tendência pode ser dedu- 
zida da situação de "descontenta- 
mento" dos volantes filiados ao. 

Sindicato dos Trabalhadores na 
Agricultura da Região de Arara- 
quara. Segundo informa o presi- 
dente da entidade, Donizeti Apare- 
cido Passador, oS canavieiros ainda 
esperam que as usinas cedam em 
alguns pontos, "concedendo, prin- 
cipalmente, a produtividade de 2% 
para os fornecedores de cana, neste 
ponto diferenciados dos emprega- 
dos nas usinas e destilarias". 

A principal reivindicação da ca- 
tegoria continua sendo o pagamen- 
to do corte de cana-de-açúcar por 
metro linear, uma forma que eles 
consideram mais justa do que a 
ainda válida, que parte do paga 
mento por tonelada. Donizeti Pas- 
sador diz que, pela sistemática vi 



^trabalhadores 
gente, os trabalhadores recebem 
Cz$ 12,61 por tonelada de cana-de- 
açúcar de 18 meses e Cz$ 12,03 por 
tonelada de cana mais nova, "o que 
daria algo em tomo de Cz$ 0,70 por 
metro linear". Durante as negocia- 
ções com os patrões, os sindicatos 
de trabalhadores reivindicaram 
Cz$ 1,00 por metro linear cortado de 
cana em pé e Cz$ 1,30 por metro 
linear de cana deitada. 

Esse "descontentamento" tar- 
dio dos trabalhadores rurais é justi- 
ficado por Donlzeti Passador como 
decorrente do consenso de aceitar a 
proposta dos patrões com os 2% de 
produtividade. Existe o medo de 
que, no julgamento do dlssídio,: o 
TRT corte esse índice. 

A primeira paralisação dos ca- 
navleiros eclodiu em 23 de junho 
em Mogi Ouaçu e logo depois che- 
gou a Conchal e Araras, com três 
mil trabalhadores em greve. Na úl- 
tima quarta-feira, entretanto, o mo- 
vimento foi considerado Ilegal, riias 
os trabalhadores não voltaram aos 
canaviais, preferindo se dedicar a 
outras atividades, como a colheita 
da laranja. Nessa mesma quarta- 
feira, a greve foi declarada em Cos- 
mópolis, onde está situada a usina 
Esther, da família Coutinho-No^ 
guelra. São mais três mil trabalha- 
dores parados, com o mesmo elenco 
de reivindicações salariais, além de 
outras três de caráter social: uma 
hora para almoço, meia hora para 
café e garantia de não demissão pa- 
ra os grevistas. 

greves 
GAZETA MERCANTIL  10/7/86 

Canavieiros mantêm a greve, 
que completa hoje 16 dias 

por Célia RoMmblutn 
de Araras 

Os bóias-frias da lavoura 
canavieira da região de 
Araras decidiram, em as- 
sembléias realizadas on- 
tem à tarde, manter a gre- 
ve que há quinze dias pre- 
judica as atividades de sete 
usinas localizadas em Cos- 
mópolis, Leme, Conchal e 
Araras. As usinas anuncia- 
vam ontem em refluxo do 
movimento com o retorno 
ao trabalho de 70% dos 12 
mil volantes da região. O 
sindicato dos trabalhado- 
res rurais avaliava em 9 
mil o número de adesões à 
greve. 

A reivindicação classifi- 
cada como principal no 
inicio do movimento, paga- 
mento da cana cortada se- 
gundo metro linear, foi mo- 
dificada ontem em uma 
mesa-redonda realizada na 
Delegacia Regional do Tra- 
balho (DRT) de São Paulo. 
Segundo apurou a repórter 

Uma jornada de dezoito 
horas, o dia-a-dia de 
uma cortadora de cana 

Stela Campos Pinto, os tra- 
balhadores aceitariam a 
conversão das toneladas 
colhidas em metros linea- 
res desde que esses fossem 
remunerados a CZ$ 1,30 pa- 
ra a cana deitada e CZ$ 0,90 
para a cana em pé. 

Atualmente, segundo a 
convenção coletiva de tra- 
balho firmada no último 
dia 25, o preço é fixado pa- 
ra a tonelada, e depois con- 
vertido proporcionalmente 
ao número de metros corta- 
dos, por amostragem. Se- 
gundo a advogada dos sin- 
dicatos das indústrias do 
açúcar e do álcool, Maria 
Amélia Souza Rocha, o pe- 
dido dos bóias-frias implica 
aumento de 12% no preço 
da tonelada de cana.' Em- 
bora se tenha comprometi- 
do a levar a reivindicação 
modificada às entidades 
patronais, ela adiantou a 
dificuldade de sua aceita- 
ção. 

As usinas e mesmo al- 
guns habitantes da habi- 
tualmente pacata cidade 
de Araras, onde está cen- 
tralizado o   movimento. 
consideram que interesses 
políticos estão 
confundindo-se com os dos 
trabalhadores. O único 
apoio efetivo à paralisação 
foi dado por representantes 
do Partido dos Trabalhado- 
res, que conta apenas um 
entre os quinze vereadores 

por Célia Rosemblum 
de Araras 

Elas estão acostumadas 
a acordar às 4 da manhã 
para preparar o café e o al- 
moço, que colocam nas mo- 
chilas que levam para o 
campo. As cortadoras de 
cana da região de Araras 
geralmente embarcam pa- 
ra o trabalho junto com o 
marido e filhos mais ve- 
lhos. Saem de casa entre 5 
e 6horas da manhã. Retor- 
nam quase às 19 horas, fa- 
zem o jantar, arrumam a 
casa e por volta das 22 ho- 
ras encerram o dia. Esta 
rotina é cumprida de se- 
gunda a sábado. O domingo 
é dedicado à lavagem de 
roupas. 

Os horários de atividade 
não chegaram a ser altera- 
dos com a paralisação de- 
flagrada no último dia 25. 
Mas, em vez de se dirigi- 
rem ao campo, as cortado- 
ras de cana têm participa- 
do dos piquetes e das as- 
sembléias, e algumas co- 
meçam a realizar arreca- 
dação de mantimentos pa- 

ra o fundo de greve. Como 
são mais lentas no corte, 
recebem salários inferio- 
res aos dos homens. 

A rotina diária de dezoito 
horas de atividades sofre 
poucas variações. Traba- 
lhando há dezoito anos co- 
mo cortadora de cana, Ana 
Maria Silva, empregada da 
Usina&almeira, arrecada 
semanalmente cerca de 
CZf 255,00, que soma ao sa- 
lário do marido, algo em 
tomo de CZf 310,00. A me-, 
tade do dinheiro é gasta 
com alimentação. Pará 
cuidar da mais nova dç 
suas três filhas ela pega 
CZf 50 por semana e gasta 
ainda CZf 120 com o alu- 
guel da casa. 

"Trabalhando passa ner 
cessidade e parado >é 
igual", considerou Antônia 
Jorge Barbosa. Mas, para 
alguns cortadores, este rái. 
ciocínio não é válido. Dof 
racy José, de Araras, que 
dedicou 30 de seus 41 anos. 
ao corte de cana, prometia 
retornar hoje ao campo:' 
"Em casa a gente não ga- 
nha nada", justificou. Ela. 
está há quinze dias sem re- 
ceber e os CZf 500 que ga"- 
nha semanalmente são ra- 
única fonte de renda de sua 
casa. - 
~ir trabalho de Eliana 
Aparecida da Silva, .22 
anos, solteira e mãe de três 
filhos, também é ímdà* 
mental para o orçamentp 
da casa que divide com a. 

da cidade e contabiliza 
quatrocentos filiados entre 
os 72 mil habitantes. 

Para Paulo Azevedo, 
candidato a vice- 
governador pelo PT que 
acompanha o movimento 
há dois dias, as acusações 
são infundadas. "Estamos 
aqui em solidariedade e pa- 
ra evitar a repressão poli- 
cial", afirmou. Licenciado 
da diretoria da Federação 
dos Trabalhadores na Agri- 
cultura do Estado de São 
Paulo (Fetaesp), para con- 
correr a deputado estadual 
pelo PT nas próximas elei- 
ções, Vidor Falta também 
não acredita no caráter 
político do movimento. 
Mas reconhece que ele In- 
comoda alguns setores. 

Em uma cidade como 
Araras, onde o prefeito pe- 
medebista Milton Severino, 
responsável pela criação 
de núcleos habitacionais e 
pela montagem de um sis- 
tema de transporte público 
que cobra CZ% 0,50 pelas 
passagens, recebeu no ano 
passado 88% de aprovação 
dos habitantes, a greve é 
considerada surpreenden- 
te. Apenas Valdir Trigo, 
deputado estadual da ala 
esquerda do PMDB, parti- 
cipa do movimento. 

Em Leme, onde foi ini- 
ciada a arrecadação de ali- 
mentos para o fundo de 
greve, os trabalhadores 
contam ainda com o apoio 
da Igreja. Mas, mesmo 
com o fundo de greve, as li- 
deranças não acreditam na 
duração do movimento a 
longo prazo. Os trabalhado- 
res nao recebem há quase 
duas semanas. Alguns já 
procuram ajuda nos sindi- 
catos, ainda sem condições 
de atendê-los. Esse motivo 
poderá esvaziar o movi- 
mento. 

mãe e a irmã. Juntas, arre- 
cadam cerca de CZf 600 se- 
manais. Já Antônio .Fét- 
nando-dos Santos, 34 anos, 
que vive com a irmã, irmão 
e dois sobrinhos, consegue 
urWsalário semanal, com- 
posto pelo trabalho de três 
pessoas, de CZf 1,5 mil.-E 
aderiu ao movimento "pai 
ra ver se ganha mais".   *•< 
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METALÜRGICOS DE SÃO PAULO 

Continuam liderando o movimen 
to grevista, tendo realizado 
perto de 60 greves nesta pri- 
meira quinzena de Julho, en- 
volvendo cerca de 50 mil tra- 
balhadores . 

So no ultimo dia 14 entraram 
em greve as seguintes metalúr 
gicas: 

* SOFUNGE  (5.000) 
* DECA (2.000) 
* ROLAMENTOS FAG (1.800) 
* SILVÂNIA (800) 
* UNIÃO MECÂNICA (300) 
* SUPERGAUS (300) 
* PRATELL (180) 
* FEVA (180) 

Reivindicações principais: au 
mento de 20%, equiparação sa- 
larial e comissão de fábrica. 

Continuam em greve: 

* PHILCO (4.000) parada desde 
o dia 10 reivindicando aumen- 
to de 20%, equiparação sala - 
rial, comissão de fábrica e 
creche. A policia reprimiu no 
dia 11 uma assembléia na por- 
ta da fábrica com bombas, ca- 
ssetetes e prisões. 

* SIEMENS (3.000) paralisou 
as atividades dia 11, reivin- 
dicando aumento, equiparação 
salarial1e adicional de peri- 
culosidade para os eletricis- 
tas . 

* WEBER (1.200) - parados por 
20% de aumento, redução da 
jornada com sábado livre, cia 
ssificaçao em carteira, equi- 
paração salarial, comissão de 
fabrica e melhores condições 
de trabalho. A proposta da em 
presa - 9% de aumento, comis- 
são de fábrica, classificação 
em carteira e equiparação de- 
pois de 90 dias foi rejeitada. 

* WESTINGHOUSE (500) reivindj^ 
cam aumento de 30%, equipara- 
ção de salários, comissão de 
fábrica e melhor assistência 
médica. 

* ZINCOBEL em greve parcial, 
reivindicando aumento de 20%, 
equiparação salarial, classi- 
ficação em carteira e redução 
da jornada de trabalho. 

* FERRAMENTAS STANLEY (450) - 
reivindicam aumento real de 
30%, estabilidade, comissão 
de fábrica e adicional de inr- 
salubridade. 

Outras metalúrgicas paradas: 

* FIEL (450) - * MÁQUINAS SAN 
TA CLARA * HYSTER * VANASA 
* BRASSINTER * VICRIS 

GREVES ENCERRADAS: 

* METALÚRGICA PRADA (2.000) - 
terminou dia 14, com aumentos 
escalonados de 6 a 10%. 

* MAGAL (750) - voltaram ao 
trabalho dia 14, com aumentos 
escalonados de 8 a 14%. 

* COMERIT (400) greve também 
encerrada dia 14, com aumento 
real de 10%. 

* LUWA (200) - conseguiram au 
mentos reais de 4 a 10% e teF 
minaram a greve dia 14. 

* ROLLER (160) - depois  de 
uma greve de 2 horas consegui 
ram aumento de 20%. Foi dia To 
de julho. 

* ELEBRA (500) - conseguiram 
aumentos escalonados de   5a 
10%, estabilidade de 60 dias 
e equiparação salarial a par- 
tir de agosto. 

* TUBOS FLEXÍVEIS (200) - con 
seguiram aumentos parcelados 
de 10 a 15%. 

* M0NTALT0 - depois de 4 dias 
de greve conquistaram aumen - 
tos de 10 a 15%, equiparação 
salarial a partir de julho, e 
discussão das demais reivindi 
caçoes que incluem comissão 
de fábrica e melhores condi - 
çoes de trabalho. 

* CONTINENTAL PARAFUSOS (250) 
conseguiram: aumento de 10%, 
estabilidade de 90 dias, read 
missão de um companheiro demi 
tido e equiparação salarial 
que vai significar até 33% 
de aumento. 

Também voltaram ao trabalho a 
*TINSLEY (250) com 10% de au- 
mento, a *RACIMEC(400) com au 
mentos de 10 a 15% e a *ALBÃ 
RUS (550) com aumento de 12%T 

EM GUARULHOS: 

* BARDELLA (3.500) - depois 
de 15 dias de greve consegui 
ram 10% de aumento, estabili 
dade de 90 dias e nao des - 
conto dos dias parados. 

* IND.LÂMPADAS SADOKIN - ga- 
nharam um aumento real de 12 
por cento, comissão de fábri 
ca e estabilidade de 4 meses. 

Entraram em greve dia 14 rei 
vindicando 23%, comissão áê 
fábrica, estabilidade e adi- 
cional de insalubridade as 
indústrias BORLEM (2.500) e 
a MICROLITE (2.500) . 

NO ABC; 

0 Sindicato de S.Bernardo es 
ta convocando Assembléias pa 
ra os dias 18 e 19 prõximos7 
para discutir a Campanha por 
Aumento-já I 

Houve paralisações em seto - 
res chaves da MERCEDES-BENZ, 
FORD, VOLKSWAGEN e BRASTEMP. 

Em Santo André houve parali- 
sações na JEAN LIEUTAUD, BRO 
SOL e FIRESTONE. 

Alem dos metalúrgicos, diver 
sas outras categorias estão 
em luta: 

No setor Químico, a ORNIEX - 
(1.200) após uma paialisaçao 
de 11 horas conseguiu aumen- 
to real de 20%, 60 dias de 
estabilidade e comissão de 
fábrica. 

No setor Plásticos, a PLAVI- 
NIL (700) prossegue em greve 
decretada ilegal pelo TRT. 0 
movimento é dentro da fábri- 
ca, e os trabalhadores reivi 
ndicam 44% de reposição, pi- 
so salarial de Cz$ 2 mil, co 
missão de fábrica, equipara- 
ção salarial e estabilidade 
por 1 ano. 

No setor de Couros, a greve 
foi de toda a categoria e já 
foram assinados acordos com 
aumento real de salários em 
mais de 20 empresas. Conti - 
nuam em greve a KIM (100) e 
a TORTONA (50). 



trabalhadores 

greves  greves   greves  greves  greves   greves 

greves 

Z00LÕGICO'-SP DE NOVO EM GRE 
VE. 

400 funcionários entraram em 
greve novamente por não te- 
rem sido cumpridas as reivin 
dicações salariais e redução 
da jornada de trabalho para 
45 horas. Continuam reivindi 
cando 60% de aumento e paga~ 
mento do 319 dia do mês. 

EM MINAS GERAIS: 

Na FMB os trabalhadores do 
setor de Ferramentaria (200) 
estão parados desde o dia 7, 
reivindicando aumento de 10% 
e revisão na escala salarial 
da empresa - só na Ferramen- 
taria há mais de 150 diferen 
tes, salários I 

Depois de 19 dias de greve , 
os trabalhadores da CIMETAL 
(1.150) aceitaram a proposta 
da empresa de aumento fixo 
de Cz$ 230,00 para todos  e 
desconto de apenas 20% dos 
dias parados. 

PORTUÁRIOS: 

Com paralisações nos portos 
de Manaus, Recife, Salvador, 
Ilhéus, Vitória, Rio de Ja- 

, neiro e Santos, cerca de 15 
mil portuários realizaram 
uma greve de advertência por 
um dia. 
Farão uma Assembléia dia 15 
de julho para decidir a para 
lização por 48 horas, segui- 
da de suspensão das horas ex 
trás e "operação tartaruga"T 
Suas principais reivindica - 
çoes sao: reposição de 28,8% 
redução da jornada para 40 
horas, unificação das faixas 
salariais e gratificação de 
férias 

SERVIDORES PÚBLICOS: 

Funcionários públicos de Por 
to Alegre estão em greve des 
de o dia 11, reivindicando 
aumento de 42%. 

Os servidores da Prefeitura 
de Ribeirão Preto - SP para- 
lizaram o trabalho pedindo o 
cumprimento de acordo firma- 
do que garantia reajuste de 
20% do INPC a partir de 1? 
de maio e mais 32% da infla- 
ção de janeiro e fevereiro. 

Também entraram em greve no 
dia 5 os servidores de  Rio 

Claro - SP pedindo aumento de 
150% para todos os funciona - 
rios da Prefeitura e do Depar 
tamento de Ãguas. 

IfflO SAIU 
no JORNAl 

MORTES E PERSEGUIÇÕES NA BAR- 
RAGEM DE ITAPARICA. - PE. 

Os 6 mil trabalhadores que 
constróem a barragem de Itapa 
rica enfrentam as piores con 
diçoes possíveis de trabalhoT 
Vários operários já morreram 
em acidentes de trabalho des- 
de o inicio das obras em 1977 
e os salários estão arrochados 
desde o pacote de  Sarney. 

Diante dessa situação, os tra 
balhadores vêm tentando se oF 
ganizar numa Associação Pro~ 
fissional, o que tem causado 
uma violenta repressão, tanto 
das empreiteiras (Mendes Jr e 
Hidroservice, principalmente) 
como da própria CHESF, empresa 
estatal responsável pela obra. 

Os 3 primeiros diretores da 
Associação foram demitidos , 
mas as empresas foram obriga- 
das a reintegrá-los. Agora de_ 
mitiram mais um, JAIME PEREI~ 
RA LIMA, com 15 anos de servi 
ços prestados à Hidroservice7 
e os trabalhadores lutam no 
momento para conseguir sua - 
reintegração. 

Serv.Intercâmbio Nal. 
Petrópolis, 9.6.86 

JORNADA DE 11:30 HS NA FIAT - 
BETIM - MG. 

Devido ã demanda favorável do 
setor automobilístico, a FIAT 
tem aumentado a produção, pas 
sando de 520 para 820 unida - 
des diárias. Mesmo com novas 
admissões, os trabalhadores 
tem sido penalizados com o au 
mento demasiado do ritmo dê 
trabalho, pois o numero de em 

pregados admitidos nao guarda 
proporção com o aumento de pro 

t. duçao diária de automóveis. 

A jornada de trabalho da empre 
sa e a mais longa do setor au 
tomobilistico, de 6 as 16:30, 

i mais a introdução de 30 minu- 
tos extraordinários, sendo que 
alguns setores trabalham de 1 
até 2 horas extras após a jor 
nada normal, alcançando jor- 
nadas de até 11:30 horas  de 
trabalho. 

Alem dessa exploração dos 
seus trabalhadores, a FIAT 
procura restringir a ação do 
Sindicato, impedindo os dire 
tores que lá trabalham  de"" 
exercerem suas atividades 
sindicais e profissionais. 

Serv.Intercâmbio Nal. 
Petrópolis, 27.6. 

AMEAÇA DE MORTE EM IELM0 
MARINHO - RN. 

0 companheiro Vital Bento 
Xavier, Presidente do Sindi 
cato dos Trabalhadores Ru~ 
rais do município de lelmo 
Marinho e membro da CUT-RN, 
esta sendo ameaçado de mor- 
te pelo proprietário e co- 
merciante Sebastião Correia 
de Melo. 

Vital começou a ser ameaça- 
do de morte a partir do mo- 
mento em que 2 trabalhadores 
rurais, por terem sido lesa- 
dos em seus direitos traba - 
Ihistas, colocaram o mesmo 
na justiça, e o Sindicato es 
ta acompanhando o caso. 

0 companheiro Vital Bento Xa 
vier há vários anos está na 
luta de organização da clas- 
se trabalhadora de sua re - 
giao. Nunca arredou o pé da 
busca de uma sociedade livre 
e justa e sempre assumiu uma 
linha combativa dentro do Mo 
vimento Sindical. 

Serv. Intercâmbio Nal. 
Petrópolis, 9.6.86 
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A INFLAÇÃO OFICIAL; 127/, 
Mas para o trabalhador os preços não subiram, diz Funaro. 

A inflação de junho foi menor 
que a de maio: 1,27% (contra 
1,40%), acumulando uma variação 
de 3,38% em quatro meses de Plano 
Cruzado — "um êxito fantástico" 
caso se recorde que alcançou 60%, 
nos quatro meses anteriores à ado- 
ção das medidas de estabilização, 
conforme salientou ontem em Bra- 
sília o ministro da Fazenda, Dflson 
Funaro. Considerando a inflação 
anterior, o IPC apresenta uma taxa 
acumulada de 39,78% para este ano 
e de 178,51% para os últimos 12 
meses. 

Segundo o ministro, a demanda 
de veículos usados e de roupas, 
mais as dificuldades no abasteci- 
mento de carne continuam pressio- 
nando o índice. Mesmo assim, a ta- 
xa de 1,27% não é preocupante, 
pois continua praticamnte restrita 
a dois setores (veículos e roupas). 
"O importante é que, para o traba- 
lhador, não houve nenhum aumen- 
to de preços nos últimos quatro me- 
ses." Pelo contrário, para as cama- 
das de menor renda, os preços caí- 
ram 0,26%, disse Funaro. 

Por sua vez, o diretor de Econo- 
mia do IBGE, Eduardo Augusto 
Guimarães, observou que São Pau- 
'o continua apresentando a segun- 

da maior inflação do Pais, com 
1,52%, só suplantada pela alta de 
1,60%, registrada em Belém. 

Guimarães salientou que as 
pressões originárias do setor ves- 
tuário foram menores em Junho 
(em tomo de 5%), quando em maio 
os preços chegaram a passar dos 
7%. Essa desaceleração ficará mais 
nítida em julho, pois as lojas já de- 
verão iniciar as liquidações de final 
de estação. 

Disse, ainda, que o IPC explíci- 
to, ou seja, sem as pressões sazo- 
nais, atingiu 0,97%, o que reforça a 
sua convicção de um comporta- 
mento mais estável do processo in- 
flacionário. Augusto Guimarães in- 
formou que o IBGE tem condições 
de determinar, na sua amostragem 
de preços ao consumidor, se está 
sendo cobrado ou não ágio em pro- 
dutos que estão faltando, como a 
carne: "Isso dependerá da habilida- 
de do agente da coleta e da boa 
vontade do informante". 

O diretor do IBGE disse, ainda, 
que a instituição não enfrentará 
problemas de pesquisa de preços 
caso comecem a faltar produtos pa- 
ra a venda no varejo, "porque tra- 
balhamos com uma massa muito 
grande, que envolve várias 
marcas". 

Alimentação 
Segundo nota do IBGE, os "ali- 

mentos apresentaram um aumento 
de 0,45%, o menor do mês, embora 
superior ao de maio, e os produtos 
não-alimentícios 1,69%, pressiona- 
dos pelo vestuário e automóveis 
usados". 

No grupo Alimentação, o me- 
nor aumento de preços "ocorreu 
nos tubérculos, raízes e legumes, in- 
fluenciados pela queda dos preços 
do tomate, nas dez regiões metro- 
politanas pesquisadas (-22,37%). Os 
peixes, por sua vez, foram a maior 
variação (6,11%), com aumentos 
significativos no Rio de Janeiro 
(8,02%), São Paulo (5,42%) e Curiti- 
ba (5,51%)". 

— Quanto à variação das car- 
nes frescas — prossegue o IBGE —, 
deve-se principalmente ao aumen- 
to de 3,88% do produto no Rio de 
Janeiro, pois em maio os estabeleci- 
mentos cobravam abaixo da tabela 
da Sunab. O aumento do alho 
(2,18%), acentuado na Região Me- 
tropolitana de São Paulo (5,03%), 
puxou o Item Sal e Condimentos 
para uma variação positiva: 1,26%. 
Os demais itens mantiveram-se re- 
lativamente estáveis. 

Já o grupo Vestuário "teve re- 
sultado inferior ao de maio. Os des- 
taques ficam por conta das roupas 
femininas (6,22%), masculinas 
(3,54%) e infantis (3,37%), além dos 
calçados (5,14%). A causa da varia- 
ção no grupo Transporte e Comuni- 
cação (2,16%) está na alta dos 
(5,98%)". ' 

INFLAÇÃO 
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Análise do pacote econômico 
O pacote econômico. Um golpe contra 

a classe trabalhadora 
PRIMEIRA PARTE (PARTE A) 

DEBATE SINDICAL - PUBLICAÇÃO DO DESEP 
DEPARTAMENTO DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO 
E POLÍTICO - CUT - ESTADUAL S. PAULO 

I — As intenções políticas do pacote: assegurar 
a transição política conservadora 

O pacote econômico do Gover- 
no Sarney realizou um dos mais 
profundos confiscos salariais da 
.história recente do País, além de 
modificar, a curto prazo, as con- 
dições políticas de forma abso- 
lutamente desfavorável à classe 
trabalhadora e à luta sindical. 
Antes de analisarmos os objeti- 
vos e medidas econômicas arti- 
culadas no pacote, é absoluta- 
mente indispensável refletir so- 
bre as intenções e os resultados 
políticos que o Governo preten- 
de atingir com este conjunto de 
medidas. 

a) Este pacote tem como obje- 
tivo principal assegurar a conti- 
nuidade da transição política 
conservadora que se iniciou 
através da composição da Alian- 
ça Democrática no Colégio Elei- 
toral. Uma transição política pa- 
ra uma nova forma de domina- 
ção que não permita um avanço 
democrático ou concessões im- 
portantes para a classe trabalha- 
dora.' Este processo de transição 
conservadora estava ameaçado. 

Em primeiro lugar, porque a 
Aliança Democrática estava 
num processo de impiosão após 
a reforma ministerial imposta 
por Sarney. O PFL (Partido da 

Frente Liberal) passou a contro- 
lar 2/3 do orçamento do País, os 
principais Ministérios e garantiu 
a indicação de seis ex-governa- 
dores da ARENA/PDS na nova 
equipe ministerial. Este predomí- 
nio absoluto dos ex-colaborado- 
res da ditadura militar e a perda 
de posições do PMDB acabaram 
gerando uma crise política gra- 
ve, com o afastamento político' 
do governo de alguns setores e 
lideranças políticas do PMDB, 
descontentes com a falta de car- 
gos políticos e verbas num anoi 
eleitoral. O pacote talvez tenha, 
tido sua decretação antecipadai 
para garantir a recomposição i 
política da Aliança Democrática i 
e impedir o crescimento da cam- ■ 
panha pelas eleições diretas em i 
1986. 

b) Em segundo lugar, este pa- 
cote pretende garantir algumas 
bases eleitorais para que os par- 
tidos da Aliança Democrática 
disputem as eleições de novem- 
bro para o Governo do Estado e 
Constituinte. As últimas elei- 
ções para Prefeitura, em 1985, 
demonstraram alterações nas 
tendências eleitorais que amea- 
çam os interesses da Aliança 
Democrática. Os resultados da 

votação demonstraram clara- 
mente uma tendência à polariza- 
ção política com um fortaleci- 
mento dos partidos de oposição 
à esquerda da Aliança Democrá- 
tica. O PT obteve 11% dos votos 

e apresentou o maior crescimen- 
to eleitoral (70% a mais dos vo- 
tos em relação às eleições de 
1982, além de conquistar a Pre- 
feitura de Fortaleza e vencer em 
Goiânia). O PDT obteve 14% e 
conquistou mais uma Capital. O 
PMDB, apesar de continuar sen- 
do o maior partido do ponto de 
vista eleitoral, teve uma qgeda 
de 45% para 33% dos votos nas 
grandes cidades. O PFL obteve 
9,8% dos votos e está abaixo do 
PT. O PDS obteve apenas 5,5% e 
foi o grande derrotado nas elei- 
ções. O PTB atingiu 16% dos vo- 
tos a partir, basicamente, da 
eleição de Jânio Quadros em 
São Paulo. 

No início de 1985, a posição 
do eleitoradotendia a se inclinar 
para o centro. Agora, transfor- 
mou-se numa tendência à polari- 
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zação política com o fortaleci- 
mento da oposição de esquerda 
à Aliança Democrática especial- 
mente da proposta classista do 
PT. O pacote pretende criar no- 
vas condições políticas e permi- 
tir uma grande ofensiva na pro- 
paganda oficial do Governo para 
reverter este quadro e garantir 
melhores condições para os par- 
tidos da Aliança Democrática 
nas eleições de novembro. Estas 
eleições e a composição do Con- 
gresso Constituinte são elemen^ 
tos decisivos para a estratégica 
de transição política conserva- 
dora e para a definição de uma 
nova estrutura de dominação pa- 
ra a classe dominante. 

c) E, finalmente, este pacote 
tem como alvo principal o movi- 
mento operário e sindical. Que- 
brar a tendência ao ascenso das 
lutas operárias e sindicais e de- 
sarticular as conquistas que es- 
tavam sendo impostas pela clas- 
se trabalhadora através das gre- 
ves é uma das preocupações 
mais importantes do pacote. Isto 
quer dizer que este pacote pre- 
tende Impor o pacto social, não 
o pacto negociado, mas um pac- 
to social imposto e transitório 
que é um dos resultados preten- 
didos pelo Governo. 

O ano de 1985 foi marcado pe- 
lo maior volume de greves da his- 
tória recente do País: cerca de 6 
milhões de trabalhadores grevis- 
tas e aproximadamente 1.000 
greves. Mais importante ainda é 
que este imenso volume de gre- 
ves foi acompanhado por uma 
mudança de qualidade, a partir 
da'Intervenção e do papel políti- 
co que a CUT passou a ocupar 
na luta sindicai. No Congresso 
Nacional da CUT em 1985, foi de- 
finida a deflagração de uma 
CAMPANHA NACIONAL DE LU- 
TAS que. tinha como objetivo 
centrai unificar as principais 
bandeiras de luta e unificar as 
campanhas salariais. As gran- 
des campanhas salariais e as 
principais greves foram marca-,1 
das por esta orientação. 

"a campanha salarial dos 
metalúrgicos da CUT em abril de 
85 sustentou uma greve de 54 
dias que quebrou a proposta d© 
pacto social e garantiu a con- 
quista da redução da Jornada de 
trabalho, depois de 50 anos sem 
que a classe trabalhadora con- 
seguisse conquistas sobre a jor- 
nada. 

* * a greve nacional dos bancá- 
rios, que reforçou a tendência à 
unificação das campanhas sala- 
riais e institucionalizou a reposi- 
ção salarial, com a conquista do 
índice de 12,5%. 

*' a campanha salarial unifi- 
cada de São Paulo unificou a lu- 
ta de várias categorias (uma ex- 
periência de luta que não ocorria 
desde 1963). Com uma greve par-, 
ciai de apenas dois dias e com. 
piquetes, esta Campanha garan- 
tiu a conquista do trimestral, da 
redução da jornada de trabalho e 
da reposição salarial de 12%. 
Esta vitória demonstrou a impor- 
tância que a conjuntura política 
pode ter sobre um movimento 
grevista pois o fato de a campa- 
nha salarial ter sido às vésperas 
das eleições de novembro garan- 
tlu a vitoria da greve. 

Todo esse processo de avanço 
do movimento permitiu uma no- 
va orientação para a Campanha 
Nacional de Lutas/86 a partir da 
Plenária Nacional da CUT reali- 
zada em dezembro de 1985. Nes- 
ta Plenária, a Campanha Nacio- 
nal de Lutas teve suas bandeiras 
ampliadas: além dos 4 pontos — 
Reforma Agrária, redução da jor- 
nada de trabalho para 40h, tri- 
mestral e salário desemprego — 
foram incluídos: o salário-míni- 
mo real e o congelamento de pre- 

,* ços dos gêneros de primeira ne- 
cessidade. 

Todas as bandeiras da Cam- 
panha Nacional daLutas de 1985 
se transformaram' em lutas e 
conquistas: a redução da jorna- 
da, o trimestral, agora o salário- 
desemprego (apesar de estar 
longe do que a CUT propõe) e a 
Reforma Agrária (que passou a 
ser um tema centrai do País, 
apesar da tentativa do Governo 
de inviabilizar esta luta). 
I. O ano de 86 anunciava pers- 
pectivas totalmente favoráveis à 
classe trabalhadora, com a ten- 
dência ao ascenso das lutas que 
vinham ocorrendo, com uma 
conjuntura política extremamen- 
te favorável ao movimento em 
função das eleições e com as 
conquistas que a classe traba- 
lhadora vinha acumulando atra- 
vés da luta. 

Este pacote é um golpe políti- 
co do Governo contra a classe 
trabalhadora. Um golpe que con- 
tou com o apoio dos banqueiros 
Internacionais e do FMI, do 
grande capital comercial, indus- 
triai, financeiro e dos latifundiá- 
rios, além de amplos setores da 
classe média, contra a classe 

trabalhadora e o movimento sin- 
dical. Um golpe que procura jo- 
gar as lutas operárias e sindicais 
para o Isolamento político e in- 
viabilizar o ascenso das lutas e o 
avanço nas conquistas que vi- 
nham ocorrendo nos anos ante- 
riores especialmente em 85. 

CONCLUSÃO: 

Este pacote econômico tem 
objetivos políticos muito claros: 

a) recompor a Aliança Demo- 
crática que estava ameaçada de 
implosâo interna e pela deflagra- 
ção de uma campanha pelas 
eleições diretas em 86; 

b) garantir bases para os parti- 
dos da Aliança Democrática dis- 
putarem as eleições para a 
Constituinte e o Governo do Es- 
tado em 86, tentando reverter a 
tendência, à polarização política 
do eleitorado, com o fortaleci- 
mento dos partidos políticos à 
esquerda, especialmente o PT e 
o PDT, como demonstraram as, 
eleições de 85 e as pesquisas 
eleitorais de 86 

c) quebrar o movimento operá- 
rio e sindical, através do isola- 
mento político e eliminar as con- 
quistas que vinham se acumu- 
lando; 

Portanto, este pacote econô- 
mico é.um golpe contra a classe 
trabalhadora e um passo decisi- 
vo na estratégia política do Go- 
verno e da classe dominante pa- 
ra viabilizar a transição política 
conservadora e garantir uma no- 
va forma de dominação no País, 
sem que ocorram concessões 
importantes à classe trabalhado- 
ra e um avanço democrático. . 

II _ Os objetivos econômicos do pacote: uma 
modernização conservadora do capitalismo 

Este pacote econômico é dife- 
rente dos anteriores porque con- 
tém elementos estragéticos do 
projeto econômico global do Go- 
verno para o País. Este pacote 
procura estimular o processo de 
modernização do capitalismo 
brasileiro,' uma modernização 
associada à concentração do ca- 
pital em todos os níveis e que 
nãq pretende tocar no atual pa- 
drão de distribuição, de renda e 
de crescimento do País. O objeti- 
vo estratégico da política econô- 
mica da "Nova Republica" é 
uma modernização conservado- 
ra do capitalismo; Entretanto, o 
impasse de fundo do capitalis- 
mo brasileiro permanece: a Dívi- 
da Externa e seu processo de es- 
tatização na Dívida Pública não 
foram alterados pelas medidas 
contidas no pacote. 

a) Pagar a Dívida Externa. 

'Este pacote pretende garantir 
melhores condições para o pa- 
gamento da Dívida Externa 0e 
106 bilhões de dólares. Esse tipo 
de medida econômica tem sido 
adotada em vários países endivi- 
dados: Israel, Argentina, Peru e 
Bolívia, entre outros, demons- 

trando que corresponde aos inte- 
resses dos'banqueiros e do FMI 

para assegurar melhores condi- 
ções para o pagamento da Dívi- 
da Externa que, em última análi- 
se, é quem administra a política 
econômica do País: o Brasil está 
pagando de juros, a cada 7 anos, 
o equivalente a toda a dívida ex- 
terna acumulada. Estamos cres- 
cendo para pagar õs juros da dí- 
vida. Neste ano deverão ser pa- 
gos mais de 12 bilhões de dóla- 
res em juros, além de mais de 8 
bilhões de dólares de amortiza-' 



çâo' que serão depositados em 
cruzeiros / cruzados no Banco 
Central para serem "negocia- 
dos" em março de 87. O pacote 
está totalmente articulado a es- 
te objetivo que continua sendo o 
centro das preocupações da po- 
lítica econômica do Governo. 

b) Administrar a Dívida Públi- 
ca. 

O Estado brasileiro deve 
.1.107.000.000.000.000 cruzeiros, 
ou seja, um quatrilhão, cento e 
sete trilhões de cruzeiros. Esta 
dívida pública está diretamente 
associada e dependente da Dfvi- 

■ da Externa e exigirá cerca de 118 
trilhões de cruzeiros do Governo, 
apenas para o pagamento dos 
juros desta dívida, em 86. Isto' 
significa que o Governo brasilei- 
ro está pagando mais em juros 
do que todos os gastos sociais 
previstos para 1986v(cerca de 74 
trilhões de cruzeiros). 

, Este pacote, da mesma forma 
;que o último pacote fiscal decre- 
tado em novembro, procura criar 
[condições econômicas para o 
;pagamento e administração da 
jdívida pública. 

>   c) Combater a inflação 

;   A inflação é um instrumento 
adicional que o capitai financei- 
ro e o grande capital monopolis- 
ta utilizam para expropriar ren- 
das e recursos dos outros seto- 
res da sociedade, especialmente 
da classe trabalhadora. Porém, a 
inflação, ao atingir níveis supe- 
riores a 350%, como indicavam 
as previsões de 85, perde esta 
funcionalidade para o grande ca- 
pital e coloca em risco o próprio 
sistema. Portanto, combater es- 
te nível de inflação passou a ser 
uma preocupação fundamental 
do Governo, com o total apoio do 
grande capitai e do capital finan- 
ceiro internacional e nacional. O 
pacote quebra este patamar de 
inflação e desarticula os meca- 
nismos de defesa contra a Infla- 
ção que os diversos setores da 
sociedade criaram ao longo dos 
últimos anos. 

Todos esses objetivos se reali- 
zarão a partir do confisco de sa- 
lários. 

Estes são os objetivos econô- 
micos centrais deste pacote. Pa- 
ra analisarmos como e por que o 
Governo pretende atingir esses 
objetivos, ô necessário abrir o 
pacote e discutir o conjunto das 
medidas que foram impostas pe- 
lo Governo. 

III — Principais medidas 

1. O COMBATE À INFLAÇÃO: 
CONGELAMENTO DOS PREÇOS 
E DESINDEXAÇÃO 

A política de combate à infla- 
ção (um dos objetivos do pacote 
econômico) está baseada em 
duas medidas básicas: congela- 
mento provisório dos preços e 

.'tarifas de serviços e a desinde- 
xação da economia. Isto signifi- 
ca que o pacote pretente proibir 
os aumentos de preços a partir 
•do dia 27 de fevereiro e, ao mes- 
mo tempo, retirar da economia 
os principais mecanismos de de- 
fesa da inflação, como por exem- 
plo: o fim da correção monetária, 
o fim dos reajustes semestrais 
de salários, o fim dos reajustes 

• de aluguéis etc. Pretendemos 
analisar estas duas medidas 
com profundidade para poder- 
mos avaliar posteriormente as 
perspectivas futuras do pacote e 
as conseqüências mais imedia- 
tas sobre a ciasse trabalhadora. 

a) Congelamento dos preços 

A inflação é um instrumento 
de acumulação de capital utiliza- 
do principalmente pelo capitai fi- 
nanceiro e pelos grandes mono- 
pólios. O capital financeiro pro- 
move e ganha com a inflação 
porque a taxa de juros que é im- 
posta para a economia pode ser 
reajustada diariamente, incorpo- 
rando a correção monetária do 
passado e garantindo uma mar- 
gem de lucro permanente e cres- 
cente para os Bancos. De outro 
lado, o grande capital monopo- 
lista promove e ganha com a in-. 
fiação porque tem poder de mer- 
cado para aumentar os preços 
acima das outras empresas, des- 
ta forma, as pequenas e médias 
empresas onde há maior concor- 
rência do capital tendem sempre 
a transferir renda para as gran- 
des empresas monopolistas, 
através dos preços, da mesma 
forma que a classe trabalhadora 
perde poder aquisitivo dos.salá- 
rios e transfere renda real para o 
capital. 

A inflação é um elemento es- 
trutural e histórico do capitalis- 
mo monopolista e, no Brasil, é 
uma das formas de exploração 
largamente utilizada ao longo da 
história pelo grande capital mo- 
nopolista e pelo capital financei- 
ro. 

Considerando esse papel de 
expropriaçãò da renda que se 
processa através da inflação e 

que interessa ao grande capital, 
por que o Estado burguês deseja 
combater a inflação neste mo- 
mento histórico? E por que o 
grande capital monopolista está 
apoiando esta atitude? 

A aceleração da inflação atin- 
giu níveis tão elevados que o 
grande capital começou a perder 
o controle do processo, inclusive 
no sentido de administrar a infla- 
ção para assegurar ganhos ex- 
traordinários. Os diversos seto- 
res da sociedade passaram a 
criar mecanismos de defesa da 
inflação, a especulação finan- 
ceira se generalizou e, principal- 
mente, a classe trabalhadora 
passou a se organizar, mobilizar 
e lutar contra as perdas salariais 
de forma muito mais intensa e 
avançada. A aceleração da infla- 
ção estimulava e acelerava a 
luta sindical e operária. Neste 
contexto, quebrar a inflação e o 
ascenso do movimento operário 
e sindical passou a ser um obje- 
tivo central para a classe domi- 
nante e seu governo. 

O Estado capitalista, ao decre- 
tar o congelamento dos preços, 
intervém no processo de circula^ 
ção de mercadorias, desarticu- 
lando algumas leis de movimen- 
to e regulação do mercado capi- 
talista. A intervenção do Estado 
estabelecendo preços represen- 
ta um processo de politização da 
economia no sentido de que os 
conflitos econômicos (que eram 
criados e resolvidos no interior 
do mercado) passam a ser inte- 
riorizados no Estado e passam a 
ter "soluções" através de deci- 
sões políticas do Governo. 

Porém, o Estado capitalista, 
por sua própria natureza, é abso- 
lutamente Incapaz de assegurar 
o congelamento de preços de 
forma duradoura. A estrutura 
monopolista do capitalismo bra- 
sileiro, associada à anarquia da 
produção capitalista, inviabiliza 
a estabilidade de preços por um 
prazo dilatado. O Estado não 
tem poderes para intervir ao ní- 
vel do processo de produção por- 
que isso representaria quebrar o 
principio básico desta socieda- 
de que é o da propriedade priva- 
da. Portanto, não é possível pla- 
nificar a produção e assim, é ab- 
solutamente inviável, neste capi- 
talismo dependente e tardio, as- 
segurar um congelamento dura- 
douro ou a estabilização dos pre- 
ços no mercado através da inter- 
venção política do Estado. 



Esta nova conjuntura econô- 
mica e política que se abre com 
o pacote e a intervenção do Esta- 
do no mercado é extremamente 
favorávei a um debate ideoiógico 
e político mais profundo a res- 
peito da planificação, do contro- 
le operário e social sobre a pro- 
dução, ou seja, à discussão e 
propaganda do socialismo. 

O congelamento tenderá a se 
inviabilizar a partir das seguin- 
tes formas de resistênciae pres- 
sãç política e econômica do ca- 
pital: 

* *, parar de produzir e criar cri- 
se de abastecimento no merca- 
.do para pressionar a quebra ou 
revisão da política de preços do 
Governo. Exemplos: carne, medi- 
camentos, leite. 

** queda na qualidade e falsi- 
ficação de produtos como forma 
de reduzir custos e assegurar as 
margens de lucro das grandes 
empresas. Exemplo: .farinha de 
trigo (90% dos moinhos de trigo 
do Rio Grande do Sul foram au- 
tuados em flagrante por falsifi- 
cação do produto). 

** mercado paralelo ou co- 
brança de ágio. Exemplo: nas fei- 
ras já está ocorrendo: alguns 
produtos de melhor qualidade só 
podem ser comprados por fora 
da tabela. Há ainda o caso dos 
aluguéis, etc. 

* * lançamento de novos pro- 
dutos como forma de fugir da ta- 
bela. 

Estas e outras formas de re- 
sistência do capital significam 
que a única maneira de evitar cri- 
ses de abastecimento e demis- 
sões seria realizar o confisco de 
estoques è a intervenção do Es- 
tado ao nível da própria produ- 
ção. Mas estas são medidas 
que, por sua natureza anti-capi- 
talista, o Estado jamais poderá 
tomar, a não ser em pequena es- 
cala. 

O CARÁTER POPULAR DO 
CONGELAMENTO         

É absolutamente inegável que 
'o congelamento gerou uma mo- 
bilização popular, uma maior 
participação nas discussões 
econômicas e uma maior base 
de apoio político para o Governo. 
Por quê? Em primeiro lugar, por- 
que o congelamento dos preços 
é uma bandeira secular da clas- 
se trabalhadora e significa, ain- 
da que por pouco tempo, a de- 
sarticulação de uma forma com- 
plementar do processo de explo- 
ração do trabalho è de acumula- 
ção do capital do capitalismo 
monopolista. Em segundo lugar, 
o congelamento dos preços exi- 
ge uma mobilização e fiscaliza- 
ção popular que revela um confli- 
to de classes. A população, 
quandose mobiliza com a tabela 
e denuncia a remarcação de pre- 
ços, está, ao nível da consciên- 
cia espontânea, lutando contra o 
capital, contra uma forma de ex- 
ploração, e defendendo os seus 
interesses. 

Isto significa que o congela- 
mento tenta jogar o conflito de 
classes para um outro nível, on- 
de o capital tem maiores possibi- 
lidades de administrá-lo. O con- 
gelamento e a campanha oficial 
pela fiscalização procuram reti- 

rar o confiito de classes da fábri- 
ca, onde se dá a forma originária 
e fundamental da exploração no 
capitalismo, e o deslocam para a 
relação preço/consumidor. Por- 
tanto, tentam retirar a luta de 
classes do nível da produção e 
jogá-la, através de uma manobra 
tática bastante eficiente, para o 
nível da circulação das mercado- 
rias. Ao. nível da consciência es- 
pontânea da massa, isso apare- 
ce como conflito de classes, co- 
mo uma luta contra a exploração 

. e o ôapital. Assim, -o congela- 
mento, nesta conjuntura, repre- 
sentou uma manobra política ex- 
tremamente eficiente da class.e 
dominante. O conflito de classes 
aparece como uma relação entre 
preços e consumidor,e não como 
uma relação entre salário e lucro 
que é a base fundamental do 
processo de exploração da so- 
ciedade capitalista. 

b) Desindexação. 

A desindexação significa a re- 
tirada dos diversos mecanismos 
de defesa contra a-jnflação. No 
entanto, o impacto do processo 
de desindexação não é igual pa- 
ra todas as classes sociais e 
agentes econômicos. Senão ve- 
jamos: 

* * capital financeiro: o capital 
financeiro perdeu a correção mo- 
netária que incidia sobre ps di- 
versos títulos e empréstimos. 
Porém, a taxa de juros continua 
liberada e extremamente eleva- 
da (situando-se entre 30% e 60% 
ao ano) e permitindo que a corre- 
ção monetária continue embuti- 
da na taxa de juros e asseguran- 
do a defesa da margem de lucros 
para os Bancos. Além disso, os 
Bancos foram favorecidos pela 
cobrança de taxas pelos servi- 
ços bancários. 

* * empresas produtivas: no 
setor produtivo, o impacto do pa- 
cote também será diferenciado. 
O congelamento impede orepas- 
se dos preços, nò entanto, as 
empresas buscarão reduzir cus- 
tos e aumentar a produtividade 
para defenderem' suas margens 
de lucro. A possibilidade de re- 
dução de custos é viável princi- 
pafmente.nas grandes empresas 
oligopólicas porque possuem 
maior poder de mercado e pode- 
rão se utilizar das pequenas e 
médias empresas como um col- 
chão amortecedor do pacote. A 
política de redução de custos de- 
verá se basear em: 

dias  empresas,  especialmente 
fornecedoras de componentes. 

O congelamento de preços 
acelerará o processo de centrali- 
zação e concentração de capital 
da indústria, dos Bancos, da 
agricultura e comércio. Isto sig- 
nifica que o pacote econômico, 
apesar de desarticular tempora- 
riamente uma das formas de ex- 
propriação da renda que é a in- 
flação, assegura condições ex- 
tremamente favoráveis ao pro- 
cesso de concentração e centra- 
lização de capital em favor do 
grande capital monopolista. 

2. O CONFISCO SALARIAL 

— investimentos e novas tecno- 
logias, ocasionando o desempre- 
go tecnológico; 
— aumento da rotatividade no 
emprego como forma de redução 
dos salários e do peso relativo 
da folha de pagamentos; 
— arrocho sobre pequenas e mé- 

• Este pacote promove um con- 
fisco salarial dos mais profun- 
dos e graves da história recente 
do País. O confisco salarial pode 
ser discutido de vários ângulos: 

a) òs preços, as tarifas, servi- 
ços, reajuste das ORTN's/OTN's, 
a taxa de câmbio, todos estes 
valores foram reajustados pelo 
pico, ou seja, pelos respectivos 
valores incorporando a inflação 
do período anterior, inclusive do 
mês de fevereiro. Por exemplo: 
as ORTN's (que correspondem à 
correção monetária e servem pa- 
ra a valorização das aplicações 
financeiras e inúmeros contra- 
tos comerciais) foram reajusta- 
das em 14,36 por cento, ou seja, 
de acordo com a inflação inte- 
gral de fevereiro. Os salários ti- 
veram seus valores reajustados 
pelo valor médio dos últimos 
seis meses. Isto significa que os 
salários foram convertidos para 
cruzados pela média, e os pre- 
ços, pelo pico. 

Este é o aspecto mais impor- 
tante da discussão acerca do 
confisco salarial; é em função 
desse procedimento que os tra- 
balhadores terão as maiores per- 
das salariais. Aceitar esta forma 
de conversão dos salários signi- 
fica reconhecer que os trabalha- 
dores foram responsáveis pela 
inflação do período anterior isto 
porque a conversão salarial pela 
média retira dos salários o valor 
correspondente à' Inflação dos 
últimos 6 meses (que foi a mais 
elevada da história econômica 
do País). 

b) o procedimento de conver- 
são dos salários pela média real 
dos últimos 6. meses é o ponto 
central do processo de confisco 
salarial. Porém, há ainda críticas 
quanto à forma como está sendo 
calculada a média: o Governo 
considerou apenas 5 meses de 
inflação para o cálculo (o mês de 
fevereiro é igual a 1,000, ou seja, 
como se não houvesse inflação). 
O argumento básico do Governo 
é de que este é o poder real de 
compra porque o salário devido 
ao trabalhador em fevereiro só 
será recebido em marçç, quando 
não haverá inflação. E preciso 
considerar que, na construção 
civil é prática comum o recebi- 
mento semanal de salários, mul- 
tas outras empresas da industria 
e comércio pagam vales quinze- 



economia 
nais, além de diaristas e de 
adiantamentos, fatores que an- 
tecipam os gastos do trabalha- 
dor assalariado. Portanto, o Go- 
verno optou por um conceito de 
média salarial que beneficia os 
que compram e não os que ven- 
dem a força de trabalho. Os tra- 
balhadores perderam um mês de 
inflação no cálculo oficial da mé- 
dia. A metodologia of jcial de cál- 
culo da inflação coletava os pre- 
ços para apuração do índice de 
inflação (IPCA) do dia 15 ao dià 
15 do mês correspondente. Isto 
significa que a inflação de feve- 
reiro foi calculada com base na 
evolução dos preços do dia 15 de 
janeiro à 15 de fevereiro. Portan- 
to, há um resíduo inflacionário 
correspondente ao período do 
dia 15 à 18 de fevereiro que deve- 
ria aparecer no cálculo da infla- 
ção do mês de março. O Governo 
irá modificar o procedimento do 
cálculo da inflação e esse resí- 
duo será desprezado pelo novo 
índice (IPC). 

Podemos estimar esse resí- 
duo entre 6 a 7%; se fosse consi- 
derado, levaria à uma aceleração 
no disparo do gatilho da escala 
móvel de 20%, porque os traba- 
lhadores começariam o novope- 
ríodo do cruzado com uma infla- 
ção inicial em março de 6 a 7%, 
O Governo concedeu o abono de 
8% para eliminar essa perda, se- 
gundo alguns assessores gover- 
namentais, correspondendo 6% 
a esse resíduo e 2% à elevação 
do custo de vida que vinha ocor- 
rendo no período anterior ao con- 
gelamomo de preços. O abono de 
8% não eleva a média salarial, 
ao contrário, é insuficiente para 
garantir o cálculo exato da mé- 
dia se considerarmos que conti- 
nua faltando um mês de inflação 
no cálculo. 

c) o terceiro aspecto das per- 
das salariais com o pacote eco- 
nômico do Governo está na es-' 
cala móvel de salários. O que era 
média salarial se transformou 
em pico, ou seja, a média dos úl- 
timos 6 meses é o maior saJário 
que o trabalhador deverá receber 
no Brasil do cruzado. Portanto, 
como os salários só serão corri- 
gidos integralmente com uma in- 
flação de 20%, haverá uma per- 
da real de salários no futuro, pró- 
xima a 9,5%. 

d) o pacote tem algumas ou- 
tras implicações no processo de 
negociação coletiva. Em primei- 
ro lugar, ele retira da Justiça do 
Trabalho o poder normativo para 
a reposição salarial do passado, 
como vinha ocorrendo a partir da 
greve nacional dos bancários em 
setembro. Em segundo lugar, a 
mudança no Decreto que asse- 
gura um reajuste de 60% da in- 
flação passada, como antecipa- 
ção salarial por ocasião da data- 
base representa um grande re- 
trocesso em relação à política 
salarial anterior. Essa modifica- 
ção tem objetivos políticos,- ou 
seja, impedir a unificação da da- 
ta-base na escala móvel de 20%. 
Assim, os trabalhadores perde- 
ram a unificação da data-base 
sem que fosse assegurada se- 
quera reposição integral das pe- 
dàs salariais nas respectivas da- 
tas-base.O pacote promove um 
imenso confisco salarial espe- 
cialmente porque os preços fo- 

ram congelados no pico e os sa- 
lários convertidos pela média. E 
.esse confisco é um elemento 
central na estratégia global do 
pacote, como pretendemos de- 
monstrar. 

3. Outras medidas do pacote: 

a) Salário-minimo: 
O Brasil já pagou no passado 

um salário-minimo equivalente a 
Cz$ 1.600,00. A economia brasi- 
leira cresceu em média 7% ao 
ano no período do pós-guerra, o 
PIB cresceu 4,6 vezes e o salârio- 
mínimo atual (congelado para o 
período de 1 ano em CzS 804,00) 
é a metade do valor que já foi pa- 
go no passado. 

O IPCA acumulado em 4 me- 
ses e que deveria ser utilizado 
para reajustar o salário-minimo, 
seria de 67,43%. Portanto, o sa- 
lário-minimo, para recuperar o 
valor de novembro, deveria ser 
de Cz$ 1.000,61 e não Cz$ 
804,00. O salário-minimo real, 
calculado pelo D1EESE, deveria 
corresponder a Cz$ 3.300,00. 

b^Seguro-desemprego: 
O seguro-desemprego decre^ 

tado pelo Governo gera ilusão ao 
desempregado. Esse seguro-de- 
semprego é extremamente res- 
tritivo e apenas uma parcela 
multo pequena de trabalhadores 
desempregados poderão ter 
acesso a ele, em função dos se- 

guintes critérios: 
— é preciso ter pago 3 anos de 

INAMPS, nos últimos 4 anos. 
— possuir carteira de trabalho 

assinada nos últimos 6 meses 
(25% dos trabalhadores urbanos 
não possuem carteira assinada). 

— estar desempregado há pe- 
lo menos 30 dias. 

— não possuir qualquer fonte 
de renda. 

— não recusar qualquer em- 
prego (a legislação anterior so- 
bre auxílio-desemprego referia- 
se a emprego similar...) 

Além desses critérios, estão 
excluídos por definição os traba- 
lhadores rurais. Portanto, o se- 
guro-desemprego do Governo é 
extremamente exclúdente, pa- 
gando salários muito pequenos 
e por um tempo muito curto. 
Quem recebe até 3 saiários-míni- 
mos, receberá 50% do valor de 
seu respectivo salário (não. po- 
dendo ser inferior a 70% do salá- 
rio-minimo). Quem recebe mais 
de 3 saiários-mínimos, receberá 
1,5 salário-minimo. Esses salá- 
rios serão pagos durante 4 me- 
ses, a cada um ano e meio. 

Os trabalhadores que foram 
mais duramente atingidos pelo 
desemrpego, os que estão de- 
sempregados, os jovens, os tra- 
balhadores rurais e a ampla 
maioria dos desempregados não 
receberão o seguro-desemprego 
do Governo.   . 

EXAME 25/6/86 

Mão-de-obra com mais poder de barganha 
Aumentos reais e elevado tum over nas profissões técnicas 

A situação era inimaginável dois ^nos 
i atrás: a balança do mercado de traba- 

lho (ao menos no caso da mão-de-obra 
qualificada e técnica) pende para os em- 
pregados. Essa primeira mudança da cor- 
relação de forças nesta década ressuscita 
uma agitação que chega a lembrar os 
tempos áureos do "milagre" econômico 
dos anos 70. A Nardini teve de bancar 
um aumento real de 30% para seus qua- 
dros técnicos, e a Fiat, às voltas com 
centenas de contratações em todos os ní- 
veis, teve de alterar para mais seu orça- 
mento (em ambas as empresas, essas pro- 
vidências foram perturbadas por greves: 
na primeira, pleiteava-se a extensão do 
aumento para toda a empresa e, na se- 
gunda, protestava-se contra o abuso nas 
horas extras e a lentidão das contrata- 
ções). Enquanto isso, no setor de enge- 
nharia e montagem industrial, o congela- 
mento dos salários determinado pelo Pla- 
no Cruzado era atropelado pela necessi- 

dade de manter o pessoal. A algumas ca- 
tegorias de engenheiros, paga-se hoje 
30% mais do que em fevereiro. 

As empresas estão se defrontando com 
a outra face «da retomada econômica e, de 
quebra, com certas nuanças cruéis. Mui- 
tas delas estão amargando o desmantela- 
mento de equipes técnicas durante a reces- 
são. Como diz o empresário Eduardo Lin- 
denberg, da Macisa, uma metalúrgica do 
ABC paulista, "sacrificou-se uma gera- 
ção inteira de mão-de-obra". Sem empre- 
go e sem perspectivas durante a recessão, 
muitos profissionais qualifi- 
cados e até de. nível superior 
mudaram de ramo. Quem fi- 
cou está agora em condições 
de tirar vantagem. 
• £M D1SPARAPA — O quadro 
não é generalizado, refle- 
tindo-se com mais intensi- 
dade em certos setores, co- 
mo a metalurgia e a enge- 
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nharia industrial. Um le- 
vantamento feito recente- 
mente - pela Associação 
Brasileira de Engenharia 
Industrial (Abemi) revela 
que em 22 empresas do ra- 
mo existe um déficit de 
mâo-de-obra equivalente a 50% do quà-,. 
dro atual. Isso significa um total de 500;' 
profissionais entre técnicos e engenheiros. 

Não é de estranhar, portanto, que te- 
nham se intensificado os convites para 
empregados da concorrência. Essa dispu- 
ta, segundo Fernando Marques Lisboa, 
presidente da Abemi, empurrou a rotati- 
vidade para preocupantes 25% por ano, 
contra apenas 5% a 10% um ano atrás. 
Os salários também refletem essa turbu- 
lência. Se, em fevereiro, um engenheiro 
com experiência de 3 a 4 anos ganhava 
em média 12 mil cruzados, atualmente 
esse salário saltou para cerca de 16 mil 
cruzados. ! 

Como não há perspectivas de solução a 
curto prazo, as empresas do setor já co- ' 
meçam a reagir. A Abemi e o Senai dão 
os últimos retoques num curso de proje- 
tista de tubulação. '^ entidade deve reto- 
mar ainda um antigo convênio com o Ins- 
tituto Mauá de Tecnologia para especiali- 
zação e reciclagem de engenheiros. 
• DORES DO REAQUECIMENTO - As dificuldades 
se acentuam em setores extremamente 
aquecidos, a exemplo do metalúrgico. 
Com um ritmo de produção equivalente 
ao do período anterior à recessão, as em- 
presas desse segmento têm enfrentado sé- 
rias dores de cabeça para preencher seus 
quadros, principalmente em ferramenta- 
ria e controle de qualidade. 

Veja-se o caso da Fiat, em Betim 
(MG). Somente nos cinco primeiros me- 
ses deste ano, a empresa contratou 
1 200 funcionários, o que permitiu que 
sua produção saltasse de 580 carros/dia 
em meados de 1985 para os atuais 760 
carros/dia. Ainda em 1986, a Fiat plane- 
ja contratar mais 300 trabalhadores. Para 
isso, informa Oiuliano Viani, diretor de 
relações industriais, a empresa tem sido 
obrigada a desembolsar de 
10% a 12% acima dos salá- 
rios inicialmente fixados. 

Atentas a essas dificulda- 
des, as empresas procuram 
manter seus quadros técnicos 
estáveis e satisfeitos. A Nar- 
dlni, fabricante de máquinas' 
operatrizes de Americana 
(SP), realiza trimestralmente 
pesquisas salariais para car- 
gos especializados. O último 
resultado, diz Marco Antônio 
de Cillo, dirctor-supcrinten- 
dente, levou a empresa a 
conceder em maio um reajus- 
te de 30% para cerca de 150 
trabalhadores, de um quadro 
de 1 800. 
• ATIVISTAS DEMITIDOS - A empre- 
sa só não contava com a greve 
que se seguiu e que paralisou a produção 
por doze dias. Os trabalhadores não-be- 
neflclados reivindicavam a extensão do 
reajuste a todo o quadro. Nesse período a 

empresa contabilizou um prejuízo de 20 
milhões de cruzados. 

Preocupações com estruturas salariais, 
a exemplo da Nardini, tomam-se cada 
vez mais freqüentes na região, observa 
Durval de Carvalho, presidente do Sin- 
dicado dos Metalúrgicos de Campinas e 
região. Segundo Carvalho, são raras as 
empresas que se dispõem a pagar ape- 
nas o piso salarial da categoria, que ho- 
je varia entre 1 224 cruzados e 2 160 
cruzados, de acordo com o porte da 
empresa. 

Com uma produção mensal de 350 má- 
quinas, a empresa tem hoje 191 posições 
abertas. Desse total, 121 vão preencher 
postos de trabalhadores demitidos em 
função da greve. O restante vai trabalhar 
na linha de produção de um tomo de co- 
mando numérico simplificado, um produ- 
to recém-íançado no mercado. 
• AINDA HÁ FILAS - Para enfrentar a baixa 
disponibilidade de profissionais qualifica- 
dos, as empresas têm lançado mão de ar- 
tifícios que vão além dos aumentos sala- 
riais. Ganha força, por exemplo, a con-, 
tratação de trabalhadores tem- 
porários. A Gelre, que recruta 
trabalhadores temporários, de- 
parou-se nos últimos meses 
com um súbito crescimento na 

procura por profissionais da 
área industrial. Mais de um 
terço de seus clientes recorre 
ao trabalho temporário para 
contornar as dificuldades com 
a contratação definitiva. Mes- 
mo assim, admite Jan Wiege- 
rinck, presidente da Gelre, a 
tarefa não é simples. Para 
uma vaga recente de projetista 
para caldeiraria, com salário 
de 8 mil cruzados, apenas um 
candidato se apresentou. 

Diante dessa situação, o de- 
sempre-go, sobretudo no setor 
metalúrgico, pode parecer, 

pára um analista mais apresentado, coisa 
do passado. Engano. Jair Meneguelli, 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo e Diadema, lembra que 
as filas continuam extensas nas portas 
das indústrias automobilísticas. Mais: 
mesmo com a carência de mão-de-obra, 
as empresas continuam praticando a rota- 
tividade, particularmente nas faixas não- 
especializadas, onde ainda há certa folga. 
Um indicador: em abril de 1986, o depar- 
tamento de homologações do sindicato 
registrou a demissão de 1 423 trabalha- 
dores, contra apenas 346 no mesmo mês 
do ano anterior. ■ 

CAUSA OPERÁRIA Julho/86 

BALANÇO DE UM ANO 
DO PLANO AUSTRAL 
Um ano da Plano Austral permite observar em toda a, sua dlmensOo 
a descomunal fraude político e econômica que representou esse pro- 
grama. Basta comparar os prognósticos com a realidade, para notar 
a completa falsidade de tudo o que o governo argentino anunciou 
em Junho de 1985, fdo balanço que ainda hoje. se faz do 
«Australazo». 

Não houve nenhum ataque real con- 
tra a inflação, a reativação indus- 
trial é uma miragem, o déficit fis- 

cal aumentou de forma escandalosa, o sa- 
lário caiu, o desenprego é pavoroso, a 
emissão monetária continua a toda vapor, 
a dívida pública cresceu e a nova moeda 
depende totalmente do crédito do Tesou- 
ro norte-americano. Se analisarmos a con- 
juntura econômica sem disfarces, estas 
conclusões saltam à vista. 

Um resgate inflacionário 

O Plano Austral foi batizado em junho, 
porém nasceu vários meses antes, prova- 
velmente no, mesmo memento em que 
Sourrouille (Ministro da Fazenda) subs- 
tituiu Grinspun. Durante todo o primei- 
ro semestre de sua gestlo, o Ministério de 
Economia tolerou e promoveu uma terrí- 
vel escalada hiperinflacionária, Esta ação 
(reconhecida pelos próprios autores do 
Plano) culminou em um impressionante 
choque de carestia de 30% mensal. Tbmar 
o mês de julho como ponto de partida do 
«Australazo» é uma completa arbitrarie- 
dade, que o governo utiliza para tratar de 
demonstrar que a inflação foi reduzida. 
Mas, o certo é que sem uma primeira fa- 
se de enlouquecida remarcação de preços, 
os passos seguintes do plano teriam sido 

completamente inviáveis. A hiperinflação 
.presenteou o conjunto da classe capitalista 
com um colchão de lucros que lhes per- 
mitiu aceitar uma diminuição do ritmo de 
aumento dos preços. Em outras condi- 
ções, o «controle de preços» fixado pelo 
programa teria sido abalado em poucas 
semanas em melo a um generalizado de- 
sabastecimento e com o mercado negro. 
Tomada em seu conjunto; a classe patro- 
nal aceitou limitar a subida dos preços 
porque encheu seus bolsos com a terrível 
inflação precedente. 

Foi a combinação de hiperinflação e 
controle de preços o que permitiu reali- 
zar o principal propósito do Plano; orga- 
nizar uma fabulosa transferência de salá- 
rios dos assalariados aos patrões. Pode- 
se estimar que, quatro meses depois do 
choque, 1 bilhão e 800 milhões de dóla- 
res haviam passado dos bolsos operários 
aos cofres dos empresários, só pelo efei- 
to do «australazo». A delvalorlazação e 
• subida da taxa de juros serviram para 
que oi latifundiários fizessem fortunas es- 
peculando com as divisas que recebem pe- 
la exportação. Pelo efeito da nova taxa de 
juros (com «inflação zero»), os banquei- 
ros puderam recuperar depósitos e atenuar 
a brutal insolvlncia criada pela acumula- 
ção de empréstimos incobrávels. («Re- 
mendamos os bancos para que não se 
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•afundassem», confessou Frenkel, autor do 
plano, Jornal Clarin, 8/6). À escalada de 
preços prévia a 15/6, permitiu à burgue- 
sia industrial recompor seu nível de lucros. 
Logo apareceu o «deságio», uma tábua de 
salvação para todos os patrões, que come- 
çaram a vender na nova moeda (cara), en- 
quanto pagavam suas velhas dívidas com 
bilhetes desvalorizados. Semelhante ope- 
ração foi feita às custas de milhões de as- 
salariados, já que o ponto de partida do 
choque foi a desindexação do salário. 

O Plano Austral não é de maneira ne- 
nhuma um programa antiinflacionário. A 
oscilação dos preços é na atualidade tão 
aguda como antes do plano, só com a di- 
ferença de que o salário foi excluído da 
corrida. Mais precisamente, o «australa- 
;o» não parou a subida dos preços, mas 
o perigo de sua estrondosa queda. O en- 
dividamento dos capitalistas e a conse- 
qüente expansão do crédito estava chegan- 
do a um ponto que conduzia à quebra ge- 
ral e, com ele, a violenta baixa dos pre- 
ços. No meio da hiperinflação, os preços, 
medidos em dólares estavam baixando; 
depois do «australazo», sobem. A corri- 
da desencadeada com a quebra do banco 
da Itália demonstrava, poucos dias antes 
do plano, que a hiperinflação não dava 
para mais. A indexação que vinha salvan- 
do os burgueses do desastre, estava preci- 
pitando agora a quebra coletiva. Logo 
apareceu o socorro estatal, com novas re- 
gras de jogo para parar a crise. 

Um ano depois, o balanço que os capi- 
talistas fazem, confirma o caráter salva- 
dor do plano. Todos os burgueses falam 
de seu «êxito», apesar de reconhecerem 
que a inflação subsiste e os dados são con- 
tundentes. Em 12 meses, os preços no va- 
rejo subiram 87% e os no atacado 60%. 
Se o plano tivesse sido antinflacionário, 
os preços haveriam flutuado para baixo 
e não para cima, como sucedeu cada vez 
que, em toda a história do capitalismo, a 
crise tocou o fundo do poço e a concor- 
rência foi reestruturada a partir de uma 
nova depuração das empresas quebradas. 
Porém, uma limpeza deste tipo não po- 
deria ser produzida com o plano, pela 
simples razão de que não existe programa 
algum que regule e organize uma bancar- 
rota geral. 

Do plano Austral emergiram altas ta- 
xas de inflação de 4% ao mês. O resgate 
dos endividados deve conduzir necessaria- 
mente a uma retomada mais aguda da in- 
flação. Já aconteceu isto logo após o «ca- 
vallazo» de 1981. O próprio governo re- 
conhece que os preços estão em ascenso 
e por isso pôs fim à farsa dó «controle dos 
preços». Propõe-se legitimar agora a su- 
bida, pondo-se em acordo com os gran- 
des monopólios um.sistema de «preços 
administrados». Porém, supor que de um 
gabinete ministerial se possa impor a ca- 
da capitalista quanto lhe «corresponde» 
aumentar os seus preços, é tão utópico co- 
mo decretar quais são os lucros e perdas 
que deve ter cada burguês. Todas estas 
grandezas se determinam cegamente no 
mercado, de acordo com a capacidade 
produtiva e o poder financeiro de cada 
monopólio. 

O governo está fazendo um barulho 
enorme para demonstrar que, «reduzida 
a inflação», marchamos direito até o gran- 
de crescimento econômico. Sem dúvida, 
todos os dados demonstram que a reati- 
vação atual é notadamente débil. Nos úl- 
timos meses ocorreu um aumento do ní- 
vel de atividade industrial, que aparece in- 
flado nas estatísticas porque são compa- 
rados com o período precedente, que foi 
particularmente depressivo. Entretanto, o 
emprego e o investimento continuam em 
retrocesso. A importação de máquinas ou 
a produção de bens de capital também 
permanecem estagnadas. 

Ainda assim, o pobre reanimamento in- 
dustrial é apenas a manifestação do com- 
portamento característico do ciclo econô- 
mico da última década: reativamento e re- 
cessões muito curtos, dentro de uma on- 
da globalmente depressiva. Estas subidas 
e baixas que se sucedem com uma perio- 
dicidade de um ano e meio a dois anos 
e meio e de conjunto, comprimiram o pro- 
duto industrial em 23%, o qual indica a 
presença de uma crise de superprodução 
não resolvida. 

O recente reanimamento foi aceito de 
duas formas pelo «australazo»: por um 
lado pela desvalorização das dívidas in- 
dustriais, que incrementou a rentabilida- 
de dos capitalistas. A isto corrobora a opi- 
nião de um grande banqueiro como Zor-. 
raquin, que estima que o atual «choque 
de endividamento é muitíssimo menor do 
que foi historicamente» (Clarin, 1/6). Por 
outro lado, na segunda metade do ano 
passado registrou-se um «mini-boom» do 
comercio varejista, sustentado na maior 
estabilidade dos preços de reposição das 
mercadorias, que sucedeu-se após o cho- 
que. Porém, este pequeno auge já se aca- 
bou e há sinais de queda das vendas. 

O Plano Austral cumpre um papel pa- 
rasitáiro. Ao consumar um grande resga- 
te de devedores, manteve em pé um apa- 
rato industrial obsoleto e internacional- 
mente não competitivo. Por isso está se 
produzindo o curioso fenômeno, que mui- 
tos economistas denominam «reaqueci- 
mento» (ou seja, excesso do nível de ati- 
vidades em relação à capacidade de com- 
pra esperada do mercado), na presença de 
uma reativação tão insignificante, e se 
chega assim à superprodução com inusi- 
tada rapidez. 

A reativação cíclica que está se desen- 
volvendo não tem nada a ver com um 
crescimento capitalista a longo prazo. As 
três pré-condições de um processo deste 
tipo (que elevaria de forma prolongada a 
taxa de lucros) seriam: uma troca decisi- 
va e histórica da correlação de forças a fa- 
vor da burguesia contra o proletariado, a 
quebra de um amplo grupo de capitalis- 
tas nacionais e uma situação favorável do 
mercado mundial. Nada parecido com is- 
to está ocorrendo na atualidade. 

Pobreza na cidade, 
miséria no campo 

O Plano Austral longe de provocar Uma 
violenta confiscação dos pagamentos ope- 
rários, em junho de 85, sentou as bases 
para uma éxpropriação ordenada e cons- 
tante do salário de 3/4% mensal. Este em- 

pobrecimento não tem sido uniforme em 
todos os setores assalariados. A massa de 
funcionários públicos, igual aos despedi- 
dos, tem suportado uma quebra verdadei- 
ramente espantosa de seu nível de vida, 
enquanto que em diversas categorias da 
classe operária a declinação do salário real 
foi em grande parte contida pela onda de 
lutas registradas contra o plano. A queda 
do salário foi acompanhada pela insegu- 
rança em reivindicá-lo. O desemprego 
cresceu em 50% em dois anos de alfonsi- 
nismo (Clarin, 1/4) e o «australazo» foi 
o principal responsável pelo desastre. Há 
algumâsregiões do interior onde o desem- 
prego alcança a quase totalidade da mão- 
de-obra. O atual reanimamento industrial 
recupera somente em uma mínima pro- 
porção o nível de emprego. Em geral os 
capitalistas aumentam as horas extras ou 
contratam pessoal temporário, porém não 
ampliam o emprego. O mesmo número de 
operários produz mais mercadorias, o que 
significa que aumenta a taxa de explora- 
ção. O indicador deste processo, a «pro- 
dutividade» é o único que cresce ininter- 
ruptamente desde 1975, enquanto o sala-. 
rio segue a tendência oposta. Este fato 
desmente todas as falácias dos capitalis- 
tas quando prometem que o «salário su- 
birá com a produtividade». 

Em pleno Plano Austral a devastação 
econômica está se expandindo acelerada- 
mente para o campo. A queda dos preços 
internacionais dos cereais tende a provo- 
car a quebra em massa dos pequenos pro- 
dutores do Pampa. A declinação das co- 
tações mundiais expressa uma gravíssima 
crise de superprodução, frente a qual a 
Argentina está ficando totalmente mal si- 
tuada, já que as vantagens da fertilidade 
de nossos prados não chega a compensar 
o grande atraso na tecnificação agrária. 
O campo argentino marcha pelo mesmo 
caminho que a indústria e pode cair em 
umá estagnação similar, o que tenderia a 
acentuar o processo de concentração de 
terras e capitais nas mãos de um punha- 
do de oligarcas e monopólios estrangei- 
ros. Com o Plano Austral o governo se 
comprometeu neste processo de pauperi- 
zação agrária. 

Os parasitas cobram eficiência 

Para. todos os economistas burgueses, 
o ponto crítico do Plano Austral é o de- 
sequilíbrio das finanças públicas. É co- 
mum escutá-los dizer: «O Plano esteve 
bem, porém fracassou em reduzir o défi- 
cit fiscal». Esta divulgada afirmação é um 
completo contrasenso. Para levar adiante 
um resgate da dimensão do «australazo» 
era necessário afetar o orçamento do Es- 
tado. Colocaram em marcha custosos me- 
canismos de subsídio aos capitalistas. Os 
daçlos revelam que o déficit, programado 
ao equivalente a 3% do PIB (2,100 bilhões 
de dólares) já se duplicou, è, o segundo 
os próprios técnicos do governo, chega- 
ria a 9% (6,300 bilhões de dólares) (Cla- 
rin, 19/4). Semelhante bancarrota condu- 
zirá indubitavelmente ao relançamento de 
uma maior inflação. 

Todos os patrões que se salvaram de fi- 
car falidos, arruinando o fisco, estão lan- tao lan- 
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çados agora a uma grande denúncia da 
«ineficiência do setor público», como se 
não fosse sua própria atividade parasitá- 
ria a causa do desastroso estado em que 
se encontram as empresas públicas. A fun- 
ção de tudo isto é preparar um novo gol- 
pe contra os funcionários estatais, no sis- 
tema previdenciário, abrindo ao mesmo 
tempo o grande negócio de privatizações 
semi-gratuitas    para    os    grandes 
monopólios. 

i 

£ ã promessa de não emitir? 

Provavelmente o maior disparate dc| 
Soürrouille foi sua promessa de não fa-[ 
zer emissões para financiar o gasto públi- 
co. A criação de moeda não se adequa aos 
caprichos de um ministro, mas às leis que 
regulam o intercâmbio das mercadorias. 
Em um ano de «australazo» emitiu-se em 
grande escala, e o que não cobriu a emis- 
são pagou-se aumentando a dívida públi- 
ca (a um ritmo de 7% anual). 

A promessa de criar realmente sobre es- 
tas bases uma mova moeda monetária 
continua sem futuro. A única diferença 
entre o peso e o austral é que este último 
se apoia, em medida muito maior que seu 
antecessor no Tesouro ianque e nos cré- 
ditos que vêm do exterior. O imperialis- 
mo pode arruinar em poucos segundos 
(com uma simples fuga de capitais) toda 
a estabilidade do austral. Assim ofará se 
o curso econômico e político do país não 
lhe for favorável. Soürrouille reduziu ao 
mínimo a autonomia monetária da! 
Argentina. ■ 

A «modernização» dos «capitães» 
$ o FMr 

Após somente um ano do Plano Aus- 
tral todos os elementos de uma nova cri- 
se estão se reunindo aceleradamente, an- 
te a probreza da reativação e o desastre 
agrário. Como já aconteceu antes do 
«australazo» todas estas tensões voltam 
a se manifestar na insolvência dos bancos. 
Á recente operação de salvamèntòdo Cré- 
dito Financeiro esteve a ponto de provo- 
car uma corrida. Segundo Clarín (1/6), há 
pelo menos outras 10 entidades na mes- 
ma situação. 

A crise não se abateu de forma explo- 
siva porque o imperialismo ianque tem 
dado todo o seu apoio ao atual processo 
de monopolização e pauperização. Sus- 
tentou o «australazo» e promoveu sua ex- 
portação ao Brasil e agora ao México. 
Apresentar o plano como oposto ao 
«ajuste recessivo do FMI» é uma comple- 
ta mentira. Os credores aprovaram o gran- 
de resgate estatal dois devedores porque era 
o único caminho que tinham para poder 
continuar recebendo. «Os bancos nos 
'bancam' (confessou, por exemplo, Fren- 
kel). Aceitaram as negociações de 84/85 
e nada nos exigiu um aperto adicional» 
(Clarln, 8/6); 

A ofensiva ianque passa nestes momen- 
tos pela chamada «modernização» ou 
«ajustes estrutural» e se resume em uma' 
nova arremetida Contra as conquistas so- 
ciais, nas privatizações e nas repartições 
dos bancos uma vez depurada. Como par- 
te deste ataque há um grade pacotão rea- 

cionário em marcha que inclui altas tari-, 
fas, aumento dos impostos ao consumo, 
anistias impositivas, subsídios à repatria- 
ção de capitais e aos possuidores de títu- 
los do Estado. Aliados ao FMI neste pro- 
cesso estão os grandes \«capitães» dos 
bancos, a burguesia industrial e a agrária 
que aprofuildaram notavelmente seu en- 
trelaçamento mútuo na última década e 
trabalham para reforçar seu domínio si- 
multâneo do mercado interno e do comér- 
cio exterior. Os monopólios da agro- 
indústria, o petroleiro, a petroquímica e 
o aço encabeçam este processo de 
controle. 

O «australazo» marca um fato nefasto 
na história recente do país. Foi calorosa- 
mente aprovado por todo o peronismo re- 
novador, que agora se lança a uma dema- 
gogia eleitoreira Contra o plano. Alguns 
de seus economistas participaram na ela- 
boração e colocação prática do programa. 
Durante meses, também a esquerda demo- 
cratizante (especialmente o PI), acalentou, 
uma grande expectativa nos efeitos «po- 
sitivos» do plano e em seus «intentos an- 
tinflacionários». A classe operária, ao 
contrário, disso, não tem vacilado em 
colocar-se no lado Oposto do Austral e 
vem desenvolvendo um extraordinário 
processo de mobilização e luta contra o 
governo. Para a vanguarda operária é es- 
sencial incorporar a este combate a refu- 
tação implacável de todos os enganos que 
difundem os economistas dos patrões e.do 
FMI. Extraído de Prensa Obrera, 

(jornal trotskista argentino) 
Órgão do Partido Obrero 
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A crise institucional 
FLORESTAN FERNANDES 

O Brasil passa por umá' crise 
institucional das mais profun- 
das que já enfrentou. Um soció- 

logo diria que "o fenômeno é natu- 
ral": parte do processo de incorpora- 
ção'às economias capitalistas-cen- 
trais e da internacionalização do seu 
sistema de produção e de mercado, 
da expulsão aos milhões de habitan- 
tes de antigas e novas zonas agrárias 
para os centros urbanos (ou aparen- 
temente urbanos), da metropohzação 
acelerada de algumas cidades e da 
modernização da produção industrial 
e do espaço urbano controlada a 
partir de fora, do crescimento rápido 
do regime de classes e do seu 
impacto sobre a fragmentação de 
uma sociedade, civil construída pára 
o domínio de minorias oligárquicas e 
plutocráticas, dos ritmos do cresci- 
mento demográfico, do aparecimento 
de um novo padrão de luta sindical e 
de luta política de classes, do apare- 
cimento de novas instituições 'ou 
organizações que'interferem ativa- 
mente sobre as iniquidades humanas, 
que sempre tiveram vigência na 
sociedade brasileira (como a CNBB, 
as comissões de Justiça e Paz, a 
CPT, a renovação da OAB, o surgi- 
mento das comunidades eclesiais de 
base, das comissões de fábrica, das 
associações de bairro, de organiza- 
ções de vanguarda dos espoliados da 

terra, dos indígenas, dos negros, das 
mulheres, dos movimentos de libera- 
ção, das organizações de favelados, 
até de protestos de menores e dos 
setores carentes etc irra enumeração 
completa não teria fim...). 'Além 
disso, o regime ditatorial, que veio 
para assegurar o "desenvolvimento 
com segurança", segundo a norma 
impérialista difundida a partir dos 
Estados Unidos, só provocou um 
processo de reconhecimento positivo 
e construtivo: levou a desorganiza- 
ção até o fim e até" áb fundo da 
sociedade civil e do Estado. A 
superfície continua a parecer mansa; 
o subterrâneo da sbeiedade brasileira 
como um todo é um vulcão, que 
propaga ameaças de catástrofe a 
todos os rincões do Brasil. A função 
latente da ditadura consistiu em 
chegar a chama à pólvora. O Brasil 
já não pode recuar ao passado. 
Todavia, vê-se tolhido por uma cami- 
sa de força que não segurará nada, só 
tornará as/'explosões sociais" mais 
dramáticas e avassaladoras, u 

Enfim, a modernidade não chegou 
i..européia. Ela veio como uma 
avalanche, típica da periferia. O 
sonho de "desenvolvimento com se- 
gurança" conduziu ao seu avesso; e 
os que pensam o Congresso consti- 
tuinte como um freio ■ iludem-se 1 
Nenhuma Constituição pode subme- 

ter umasocíedade de Classes anômi- 
ca, isto é, desorganizada de alto a 
baixo, ao milagre de um realinha- 
mento'. mágico. O sintoma mais 
ostensivo é perigoso do que acontece 
réponta nas oscilações das massas, 
que buscam heróis populistas e 
saltam de galho em galho, a cada 
(eleição. Elas não sãò um termômetro 
de que òs de cima detêm o "controle 
do poder e da sociedade". Ao inverso, 
são um índice de que os milhões de 
humildes, oprimidos e espoliados 
estão desorientados e aceitam "qual- 
quer coisa" -para "sair -do atoleiro,J 

>—de jãnios a Malufs... A cada 
mentira, descoberta por experiências 
agônicas dolorosas, o seu desapon- 
tamento e a sua ira aumentam. Os 
partidos da ordem não possuem como 
socializar politicamente essa massa 
errática. Os partidos de esquerda não 
contam com meios para estender a 
sua atividade política organizada aos 
seus núcleos mais expressivos, na 
icidadee no-campo; Uns, ainda não 
ivenceram o preconceito contra os 
i"lumpen", encarados' como base 
■Virtual de candidatos a ditadores à Ia 
Luís Bonaparte ou à Ia Getúlio 
ÍVargas. Outros, como o PT, são 
demasiado fracos e incipientes para 
ampliar as suas malhas, até essa 
íormidável força social demolidora. 
Confinado à classe —e. com frequên- 
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cia, aos setores de ponta e radicais do 
proletariado e da pequena burguesi- 
a— o PT não dá conta dos oprimidos , 
que não conhecem o sal da Terra e 
sequer podem comer o pão que ò 
Diabo amassou... 
• Os .de cima confiam na Constitui- 
ção  e  no  Congresso  constituinte, 
sentados sobre o vulcão. Um Con- 
gresso que foi, de ponta a ponta em 
nossa história, tolhido pela vontade 
imperial do primeiro Pedro e pelo 
poder moderador do segundo e que, 
em seguida, sofreu todos os^achinca- 
Ihes que^ se poderia  imaginar.- A 
República trouxe a bota militar, que 
pisoteou o Congresso várias vezes (e 
a úlüma,' mais recente, para valer, 
deixando a experiência do Estado 
Novo. no chinelo). O. presidencialis- 
mo, vocal e instrumento dos podero- 
sos, esmagou p Congresso como lhe 
aprouve,  convertendo-o  em  poder 
servil. A República institucional foi a 
pá de cal. Esmagou o pouco que 
restava de uma tradição parlamen- 
iar que não se 'aprymòur e. que se 
aninhou voluntariamente no regaço 
das classes que" a esvaziaram de 
sentido e conteúdo, submetendo o 
parlamento ao despotismo da "inicia- 
tiva privada", dos grandes proprie- 
tários e dos mais ricos, porem que 
desistiu de tornar-se d principal pilar 
da República. Certas, figuras,isoladas 
avultaram como r gigantes sobre a 
planície. Exceções que confirmavam 
a regra, suas vozes retumbavam e 
ecoavam  pelo  paísj-, só ique  seus 
exemplos permaneceram inócuos. A 
tal ponto qüep.último Congresso, o 
que sobreviveu à ditadura, expira de 
maneira mais melancólica que esta, 
com trens da alegria, com esforços 
concentrados, com trocas de com- 
pensações ultravantajosas —e o que 
mais?! "     • .: ^ • ■ x. ■.   -. 

Engels escrevia que o Estado não 
determina a sociedade —é esta que 
determina  aquele,   embora   exista 
uma relação recíproca quando as 
coisas funcionam historicamente. De 
onde poderia vir. a esperança de um 
novo Congresso? Certamente não da 
"Nova República" ou do seu vetor 
militar e civil polidos pelo convívio 
com  os' "valores   castrenses".  A 
sociedade já se alterou profundamen- 
te. E por isso que se poderia ter uma 
renovação, seja do Congresso, seja 
das demais instituições do Governo e 
do Estado.  No entanto,  há  uma 
demora cultural, um hiato histórico e 
político, entre a transformação da 
sociedade e suas repercussões sobre 
a organização, funcionamento e ren- 
dimento das instituições-chaves. E 
estas, movidas por-enquanto pelos, 
que  se  acham  encara pitados   na 
garupa do poder estatal (em todos os 
níveis da organização e da competi- 
ção pelo poder), modificam-se muito 

'  devagar, resistindo a todas as mu- 
danças e reformas, mesmo aquelas 
que  seriam  do  seu  interesse  dê 
classe.- Uína  Assembléia N^onà* 
Constituinte exclusiva teria a virtude 
de acelerar os ritmos da transforma-; 
ção, encolhendp as distâncias exis- 
tentes entre o Estado e a Nação: 
Todavia, esse caminha foi cortado 
tortuosamente pelos donos do podery 
movidos pela idéia de que "seguran- 
do as pontas" podem "controlar o 
processo histórico". .'' 

Isso deixa patente que as grandéá 
reivindicações proletárias; dos traba' 
lhadores da terra, dos vários tipos de 
párias .'e excluídos precisam buscar 

um leito histórico ihenos coníusop 
perverso que o das- "promessas 
eleitorais" e dos "programas'.' do 
partido da ordem. É necessárip 
voltar à linguagem do passado (ou 
das origens), equacionando tais cau- 
sas em termos socialistas, mesmo 
quando elas são propostas para 
serem atendidas dentro da ordem 'e 
através da ordem. Se a minoria que 
monopoliza o poder bloqueia o campo 
das transformações (e da linguagem 
ou da ação liberal-radicais da bur- 
guesia), a maioria deve saltar ã 

; frente e servir como a alavanca da 
revolução democrática e da criação 
de um Estado democrático popular. 
Todas as forças vitais da esquerda, 
dos .sindicatos aos partidos e às 
organizações culturais de frente de- 
vem aprender a lidar diretamente 

com seus problemas e segundo uma 
estratégia própria. Primeiro, para 
conquistar o centro dinâmico da 
ordem e da sociedade; segundo, para 
conferir a . este a capacidade de 
alterar as estruturas, os conteúdos'é 
o rendimento do Estado. Os que 
teimam em seguir o caminho da 
obstrução só podem aprender por 
meio de derrotas sucessivas. Os de 
baixo já possuem outra envergadura 
e, outra presença no seio da sociedade 
civil. Precisam perder, ago^a, a 
timidez, dizer a que vêm e o que 
querem —e isso só poderão fazer 
atravfe do socialismo proletário,     o 

FtOCUTAN FEKNANDIS. 65, 4 «ociológo, ««-proUti 
sor cafçdrãtlco do Departamento de Ciências Social.) 
da Unlvéntdade de SSo Paula, atual protestar emérito 
dessa universidade e docente da PUC-SC 

VOZ DÁ UNIDADE 27/6 a 3/7/86 

Um passo adiante 
na transição prolongada 

Remy Fontana 

í 

Dando-se por bem sucedida a 
luta contra o autoritarismo, 
através da estratégia unitária 

da "frente democrática", menos certa, 
é no entanto, a correção e adequação 
do seu prolongamento tático, para 
cumprir as tarefas de estabilização, 
consolidação e aprofundamento da 
transição democrática. 

I - Veja-se que uma dada armação po- 
lítica ("frente democrática") para dar 
conta de uma tarefa determinada (ven- 
cer o autoritarismo) constituiu-se 
como eixo motriz de luta ao longo de 
uma fase datada do processo político; 
com protagonistas específicos, dispos- 
tos numa particular correlação de for- 
ças referenciados por ideologias diver- 
sas e animados por táticas e projetos 
de classe distintos. Esta configuração 
da formação social brasileira, acha- 
mos, foi superada não só subjetiva- 
mente, pela redefinição de posições e 
reelaboração de identidades políticas 
dos diversos atores, mas também obje- 
tivamente, pelas inflexões da reprodu- 
ção do capitalismo, quer internamente 
( através de uma dinâmica intensiva e 
extensiva), quer externamente (pela 
saída do ciclo recessivo, pela modifi- 
cação na composição orgânica do 
capital, etc). 

Assim a magnitude destas determi- 
nações torna obviamente necessária a 
elaboração coletiva de uma análise 
concreta que desvende a forma espe- 
cífica de articulação presente na for- 
mação social., brasileira, em sua totali- 
dade. Este procedimento evitará o tão 
comum "politicismo", circunscrever a 
análise e a prática políticas apenas em 
seu próprio âmbito, e apontará, enten- 
demos, para algumas mudanças de ên- 
fase e/ou de direção da linha política 
do PCB. 

II - Avançando algumas idéias, que 
deverão referir-se melhor pelo tipo de 
análise sugerido, consideremos, entre- 
tanto, a questão do Estado e do Regi- 
me.Se a forma "Estado capitalista" é 
atravessada hoje por múltiplas crises, 
mais ou menos estruturais, o mesmo 
não se pode dizer, agora ao nível con- 
juntural, do Estado brasileiro. Com 
efeito, a derrocada do autoritarismo 
inscreve-se no âmbito do regime e do 
governo, mas não no do Estado. No 
curso da  presente  transição prolon- 
gada, o regime político brasileiro, gra- 
dativamente, mais pelo deslocamento 
da   correlação de forças do que por 
alterações institucionais consolidadas, 
assume feições restritamente liberais, 
e não democráticas, como se supõe 
tão correntemente. 

Este, aliás, parece ser o limite dos 
que detém a hegemonia no momento, 
no interior desta imprecisa e indeter- 
minada "Aliança Democrática", e 
mesmo fora dela. 

A burguesia e outras elites de poder, 
em nosso país, como se sabe, exercem 
sua hegemonia tanto por dentro como 
por fora dos partidos políticos e dos 
arranjos de circunstância. 

A propósito, tomar-se a Aliança 
Democrática, como paradigma de 
compromisso para a transição demo- 
crática, como faz o PCB, é algo no mí- 
nimo temerário, além de prescindir-se 
de um inquerimento sobre qual demo- 
cracia, afinal, se trata. Nada há de 
orgânico na Aliança Democrática, 
nem estrutura dirigente, nem mecanis- 
mos de consulta ou instâncias delibe- 
rativas: apenas um referencial simbóH- 
co (que já produziu seus efeitos); não 
um real compromisso com o processo 
de democratização. Funciona, tenue- i, tênue- 
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mente/nó âmbito'párlâmèhtàfpírbmo- 
vendo barganhas menores, e no âmbi- 
to do executivo, para a tomada fisibló- 
gica de posições nos aparelhos do 
Estado. Não prevalece, dada esta cir- 
cunstância, e mais sua heterogeneida- 
de ideológica e contradições de classe 
que abriga, no seio da sociedade, civil 
( que jáavê desgastada), e aó nível da 
política regional (dadas as disputas í' 
paroquiais). C 

Nestas circunstâncias, fazer.depen- 
der os sucessos da transição da reitera- 
ção da unidade das forças'que com- 
põem a Aliança Democrática e seus 
a!iados,_como insiste o PCB, cobrando 
respeito ão "Compromisso com a 
Nação", parece, a estas alturas, equi- 
vocado e desgastante. Talvez uma pos- 
tura mais conseqüente seria tomar 
como referências objetivas as determi- 
nações econômico-sociais concretas, e 
sua correlata expressão nas lutas de 
classe, balizada, agora, pelo "Plano 
Cruzado". Superar-se-ia, dessa forma,,' 
o privilegiamento  conferido ao jogo 

políticó-jurídico, institucional, campo 
próprio de atividade política liberal e 
direcionaríamos o PCB, afirmando seu 
próprio programa, para outros âmbi- 
tos, onde então poderia exercer eficaz- 
mente uma ação política e social em 
profundidade, mais adiante dos parâ- 
metros colocados pela atual hegemo- 
nia conservadora. 

A  unidade  política circunstancial 
3ue deu corpo à estratégia da "frente 

emocrática", no isolamento e bati- 
mento do regime autoritário, não pode 
prolongar-se indefinidamente, obs- 
curecendo a diversidade contraditória 
de interesses de classe que conforma o 
Estado e o processo de acumulação. É 
preciso superar o espectro da instabili- 
dade e do retrocesso, cuja considera- 
ção exarcebada acaba deformando a 
política . do nosso partido. Nesta con- 
juntura, à burguesia brasileira, mesmo 
dependente e oligopolizada interessa 
governar sob a forma da república 
democrática. Cabe às forças democrá- 
tico-populares e socialistas uma ação 
mais ousada, que aponte desde já para 

formas superiores de sociabilidade e 
de institucionalidade pós-buguesas. 

A pergunta""o que garante a transi- 
ção e seu aprofundamento democráti- 
co?", requer, pois, uma outra resposta. 
Uma resposta que explicite um posi- 
cionamento, no caso do PCB, mais 
afirmativo na defesa e promoção dos 
interesses das classes subalternas, mais 
autônomo e distinto daquele dos pro- 
tagonistas liberais conservadores, 
mais além de suas práticas e institui- 
ções. 

Como argutamente observado por 
L. Basso, "se a via democrática ao 
socialismo deve significar uma mistura 
de esperança do socialismo futuro c 
aceitação atual das estruturas políticas 
hoje existentes, temo que a via ao 
socialismo não se abra nunca, porque 
não creio que se possa chegar a uma 
transformação radical das relações 
sociais capitalistas utilizando somente 
os instrumentos que estas relações 
determinaram, muito mais para sua 
conservação do que para sua supera- 
ção". 

Voto no Acre vale por É3> de São Paulo 
MÁRCIO CHAER 

Coordmtodor d* Política da Sucurtal d* BrotOla 

O voto de 70% dos brasileiros 
elegerá apenas 57% dos futuros 
integrantes do Congresso constituin- 
te. Isso porque a regra que norteará 
a composição do Congresso será a 
mesma que os governos militares 
criaram para garantir, no Legislati- 
vo, maioria para aprovação de seus 
projetos. Por essa regra, o voto de 
um eleitor do Acre vale 23 vezes mais 
què o voto de um paulista. Em outras 
palavras: enquanto há, na Câmara, 
um deputado para cada 8,2 mil 
acreanos, para São Paulo eleger cada 
um de seus representantes são neces- 
sários 185,7 mil eleitores. 

"E como a maioria não costuma 
votar contra seus próprios interesses, 
çssa sityaçâo tende a se_p£ípçtuar na* 
nova Constituição", afirma o profes- 
sor Dávid Fleischer, 44, chefe do 
Departamento de Ciência Política e 
Relações Internacionais da Universi- 
dade de Brasília (UnB) e autor do 
trabalho "A Representação Política 
no Sistema Federal Brasileiro"., ; 

Desproporção ' ■ ' 
Os estudos comparativos de Fleis- 

cher demonstram que o Estado de 
São Paulo —atualmente com sessen- 
ta representantes na Câmara dos 
Deputados— é o maior prejudicado 
por essa situação. Pelo critério da 
representação proporcional com base 
no número de habitantes de cada 
unidade da federação, São Paulo 
teria 104 deputados. Dessa forma, o 
Estado, que tem 21% da população do 
país, poderia ter também 21% dos 
deputados da Câmara s não os 12% 
atuais. 

Por outro lado, o Acre, boje com 
oito deputados —representando 0,41% 
da população do país—, passaria a 
ter apenas um representante na 
Câmara, além dos três senadores a 
que cada Estado tem direito. Os 
territórios de Roraima e Amapá, hoje 
com quatro deputados cada, ficariam 
também com um único representan- 
te. Globalmente, todos os seis Esta- 

PROPOSTA PARA REPRESENTAÇÃO   ■ 
I : NACÂMARA 

Estado/' 
REGIÃO 

Sistema Atual 

Distribuição Igualitária da Câmara | 

Pela população ■Pelo Eleitorado- 

N.0de N.0de N.o.de 
ciepútados deputados deputados.,,.. 

Rondônia' 08 02 02 
Acre 08      ' 01 oi      • ■, 

Amazonas 08 06 04 
Roraima 04 ,    01 01 
Pará                  >   ' 15 14 12 
Amapá 0Í4, 01 01            i 

NORTE 47 25 21 

Maranhõo 17 17 12       ..,, 
Piauí    . 07 09 08 
:Géará .,^ ;^^ ■ ■■;   ■,•'■22 .-■■■ 22-" .■• 22 
Rio G. do Norte .y.or^CíQgiiícèTi* ...y—   08 " '■V"--->:.08'-i"; K"» 

Paraíba 12 11 11 
Pernambuco. 26 25 21 
Alagoas       ,4  v ,   08 W^.os   .■.,. 06 
Sergipe ■:■■'■-. 03 ..      ■   05   ' ■  04 
Bahia 39 39 37 

NORDESTE; 143 144 127 

Minas Gerais 54 55 57 
Espirito Santo. 07 08 08 
Rio de Janeirp 46 47 52 
São Paulo 60 104 no   . 
SUDESTE 165 214 227 

Paraná     ~        ■ 34 31 35 
Santa Calarina ; 16 15 17 
Rio Grande do Sul 32 ,   v 32 36 

SUL 87 78 85 

Goids   ..".X ■,.'■' ;.-id 12 .    AO 
Distrito Federal! 03 05 65 
Mato Grosso do Sul 08 05 06 
Mato Grosso^ 08 05 05 

C-OESTE 45 31 29 

TOTAL 484 484 484 

| * Antes da decliãa do TSE. 

TI 
O r 
x 
> 
D m 
t/i 

> 
C 
r 
O 
V*) 

"vi 

OO 
a> 



política nacional 
dos ou territórios da região Norte 
estáo super-representados. O mesmo 
ocorre com três dos nove Estadas 
nordestinos, dois dos três Estados do 
Sul e com todos os cinco Estados do 
Centro-Oeste. Os quatro Estados do 
Sudeste estão todos subrepresenta- 
dos. 

Poder ás avessas 
O argumento dos políticos benefici- 

ados com o maior número de vagas 
em poder de seus Estados é o de que 
"o Brasil é uma federação", ou seja, 
é preciso dar mais força política aos 

NO RITMO 
MILITAR 

Augusto Nunes 
A comissão Afonso Arinos, que 

elabora sugestões para a futura 
Constituinte, entende que o pa- 
pel das Forças Armadas deve ser 
circunscrito à defesa do Territó- 
rio Nacional. Os três ministérios 

militares, com ênfase nunca vista em seus 
pronunciamentos desde o advento da chama- 
da Nova República, vieram a público dizer 
que náo admitem essa castração de seus po- 
deres constitucionais. Até agora, trata-se de 
jogo perfeitamente democrático, de vez que 
todos os segmentos da sociedade estão cha- 
mados a opinar sobre o novo perfil constitu- 
cional do País. Acho até saudável, para não 
dizer edificante, essa batalha militar em cam- 
po jurídico, com emprego de armas históri- 
cas, sociológicas etc. Na prática, nenhum ar- 
tigo da Constituição impedirá que os milita- 
res ponham seus tanques nas ruas e assumam 
o poder em nome da "preservação da or- 
dem". A tradição sempre confiou às Forças 
Armadas o papel constitucional de poder 
moderador, embora a prática dos últimos 22 
anos revele que. de moderador, o regime ins- 
talado em 1964 nada teve. 

O mérito da questão, portanto, é secundá- 
rio. O que importa, no momento, é que o 
fundo político, justamente o que está sendo 
sonegado aos espectadores interessados no 
debate entre os ministros militares e a comis- 
são Afonso Arinos. Vamos, então, a ele. 

A abertura política de que resultou a elei- 
ção de Tancredo e Sarney dependeu tanto 
das vacilações psícológidas de Figueiredo 
quanto de uma firme decisão militar. Figuei- 
redo criou o impasse para a candidatura 
Paulo Maluf, mas Maluf também contribuiu 
para tornar inviável o sonho da prorrogação 
do mandato de Figueiredo. Em novembro de 
84, quando já era previsível a vitória da 
Aliança Democrática, Tancredo Neves co- 
meçou uma longa e difícil rodada de nego- 
ciações com os militares. De novembro a ja- 
neiro ele teve 9 encontros com lideranças mi- 
litares, incluindo as conversas com Walter 
Pires, com o general Leònidas etc. As reu- 
niões decisivas, contudo, foram três e se rea- 
lizaram em Brasília, numa casa do Lago Sul, 
com cinco generais do Alto Comando do 
Exército. Essas reuniões se realizaram nos 
dias 2 de novembro. 12 de dezembro de 1984 
e no dia 1.° de janeiro de 1985. A segunda 
delas durou exatamente 6 horas e 15 minu- 
tos. Todas as providências foram tomadas 
para que essas reuniões, que eram do conhe- 
cimento do Palácio do Planalto, se mantives- 

Estados mais pobres para que haja 
igualdade social no país. 

Nesse sentido, encontra-se no Con- 
gresso proposta de emenda à Consti- 
tuição, do então senador e atual 
ministro-cbefe do Gabninete Civil, 
Marco Maciel (PFL), que cria o 
"voto federativo" para a eleição do 
presidente da República. Pela pro- 
posta do ministro-cbefe da Casa 
Civil, cada Estado ou território teria 
um voto —favorável ao candidato que 
vencesse na área— e seria eleito 
presidente quem tivesse a preferên- 
cia do maior número de KgtãdoB Por 

esse caminho, seriam quinze votos 
dos Estados e territórios do Norte- 
Nordeste —que abrigam 35% da 
população do país—, contra dez dos 
Estados do resto do pais —onde estão 
65% dos brasileiros. /* 

Para David Fleisher, "o mais 
grave de tudo é que toda a força 
política que o Norte-Nordeste acumu- 
lou, em troca do apoio aos governos 
militares, não se traduziu em ne- 
nhum benefício para aquela região. 
Ao contrário, o Norte-Nordeste foi 
descapitalizado. O poder foi aplicado 
ao contrário". 

•—PASQUIM  3 a   10/7/86' 
lANtea 

sem em completo sigilo, como estão até hoje. 
Mas Tancredo avisou aos generais do Alto 
Comando que daria ciência dos assuntos ali 
tratados a duas pessoas: ao deputado Ulysses 
Guimarães e ao seu sobrinho Francisco Dor- 
nelles. Entre os muitos assuntos tratados nas 
três reuniões, houve um que foi abordado 
em profundidade maior e que obteve não 
apenas a adesão, mas a promessa do pa- 
trocínio ostensivo de Tancredo Neves. Era a 
questão da preservação do papel constitucio- 
nal das Forças Armadas como poder mode- 
rador. 

Acontece que, além do dono da casa, um 
outro civil oarticiDou dessas reuniões: foi o 
jornalista Carlos Castello Branco. Explica- 
se: na agenda de Tancredo, nos dias dessas 
reuniões, constava a indicação de "jantar na 
casa do jornalista". E de fato, ura carro dei- 
xava o candidato em casa de Castelo e este. 

minutos depois, dirigindo seu próprio auto- 
móvel, levava Tancredo para os encontros 
cora os militares. Em outras palavras: o jor- 
nalista não andava atrás da notícia; a notícia 
e a história è que pegavam carona no seu car- 
ro. 

Não sei que tipo de resistências deverão ser 
vencidas para que Carlos Castello Branco re- 
vele os verdadeiros compromissos da Nova 
República com os militares. O que sei è que 
os ministros militares de agora não estão in- 
ventando nada e nem estão procurando um 
pretexto para lembrar que ainda estamos 
num regime de transição vigiada, como o 
proposto (ou aceito) por Tancredo nas reu- 
niões com os representantes do Alto Coman- 
do do Exército. 

Fala. Castello. 

/DÊIA EVITA IMPASSE NA COM/SSÃO AmmSJSUBqRDINA^INTERFERÉNCIA A SOCIEDADE 

Militares aceitam 'controle político' da função interna 
RELATÓRIO RESERVADO 7 a   13/7/86 

Os militares consideram irreal, sem sen- 
tido, não constar da nova Constituição a 
possibilidade de que venham a interferir 
na ordem interna. F.les aceitam, porém, 
submeter tal interferência a condicionan- 
tes - que classificam de "controle políti- 
co" - a serem estabelecidas pela socieda- 
de civil através do Congresso Nacional. A 
informação é de alta fonte militar que tra- 
balha, em Brasília, na elaboração de estu- 
dos a respeito. Essa será a posição que os 
militares que representam as Forças Ar- 
madas na Comissão Afonso Arinos defen- 
derão, com respaldo dos ministros das 
suas respectivas pastas. 

Foi esse o caminho encontrado pelos 
militares para evitar que a questão da de- 
finição do papel das Forças Armadas na 
nova ordem constitucional chegasse a um 
delicado impasse na Comissão Arinos. No 
texto inicialmente aprovado pela comis- 
são, não estava explicitamente indicada, 
por decisão do plenário, a possibilidade 
de atuação na ordem interna. Essa posi- 
ção é considerada "poética" pelos che- 
fes militares, pois impediria, por exemplo, 
que o presidente da República contasse 
com mecanismos para solicitar a interfe- 
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rènciu das Forças Armadas quando consi- 
derasse a ordem constitucional seriamente 
ameaçada. Ou que o Congresso Nacional 
apelasse aos militares para que suas prer- 
rogativas fossem garantidas. 

Diálogo ajuda. Os chefes militares que- 
rem, inclusive, abrir canais de discussão 
com representantes da sociedade civil pa- 
ra explicar sua posição e aprofundar a re- 
flexão sobre as condicionantes a respeito 
de sua interferência na ordem interna e 
também nas questões relativas à segurança 
externa. A idéia é, através do diálogo, ir 
eliminando aos poucos os preconceitos 
que marcam as relações entre civis e mili- 
tares e que são uma das heranças mais de- 
licadas da Velha República. Como exem- 
plos de interlocutores capacitados para 
participar de tal diálogo, a fonte militar 
citou os deputados Ulysses Guimarães e 
Nelson Marchezan e o senador Femando 
Henrique Cardoso. 

Para a fonte, esse diálogo é fundamen- 
tal: 

- E importantíssimo criar na socieda- 
de civil uma mentalidade antiautoritária. 
de maneira que os militares não sejam so- 
licitados em momentos politicamente de- 
licados. Isso é mais importante até que 
qualquer coisa que venha a constar do tex- 
to constitucional. 

-Só nova ordem reequilibra as três Forças- 
A volta à normalidade constitucio- 

nal deverá contribuir para dar maior 
equilíbrio às Forças Armadas, marca- 
das atualmente pelo excessivo peso do 
Exército em relação à Marinha e a Ae- 
ronáutica, Uma disparidade provocada, 
segundo a fonte militar, pela obsessão 
com a segurança interna, que marcou o 
pòs-64. j 

— Quando as elites inflacionam o 
problema da segurança interna, é natu- 
ral que o papel do Exército cresça, 
pois ele tem uma visão interna abran- 
gente e meios para atuar concretamen- 
te. A frota mantima e a força aérea não 
são instrumentos adequados para esse 
tipo de atividade. Com o refluxo da 
ideologia da segurança interna,,que cer- 
tamente se verificará, deverá haver um 
aumento da dimensão externa da segu- 
rança nacional. Então, crescerá o peso 
da Marinha e da Aeronáutica, levando 

inclusive a um remanejamento do orça- 
mento militar. 

Uma questão que, aliás, segundo a 
fonte, já poderia e deveria estar sendo 
discutida pela Congresso Nacional. 

— 0 Congresso tem amparo c insti- 
tucional para interferir muito m lis na 
área militar. O grande elo entre o Le- 
gislativo e as Forças Armadas é o orça- 
mento. E a grande questão não é ape- 
nas verificar se as Forças Armadas tèm 
ou não recursos — o que já é discutido 
pelo Legislativo —, mas sim saber co- 
mo são aplicados esses recursos. A Ma 
rinha deve ou não, por exemplo, com- 
prar novos submarinos? Esse é um 
ponto a questionar e se o Congresso 
quiser discutir esse assunto com ampla 
liberdade, sem que informações vitais 
para a segurança do país vazem, basta 
realizar reuniões secretas. Não se enten- 
de por que até hoje isso não foi feito. 

Militar quer 'emagrecer' secretaria do CSN 
Para redefinir o papel das Forças Arma- 

das na ordem constitucional e abrir espa- 
ços para a sociedade civil, a secretaria ge- 
ral do Conselho de Segurança Nacional 
(CSN) precisa ter suas atribuições repen- 
sadas, pois, na Velha República, o concei- 
to de segurança nacional foi inflado de 
maneira absurda, chegando a ser aplicado 
em situações que não deveriam sequer 
constar das preocupações da secretaria - 
braço executivo do principal órgão de as- 
sessoramento da Presidência da Repúbli- 
ca, diz alta fonte militar que está partici- 
pando de estudos visando á nova Consti- 
tuição. 

- A secretaria envolveu-se em questões 
localizadas de disputas de terras, através 
de grupos executivos que cuidavam da 
área do Baixo Amazonas e do Tocantins- 
Araguaia. e chegou até a se envolver numa 
greve de motoristas de caminhão em San- 
ta Catarina. 

A fonte considera essa redefinição do 
grau de abrangência de atuação da secre- 
taria geral do Conselho de Segurança Na- 
cional essencial para adequar as relações 
entre civis e militares à nova realidade 
constitucional. Ponto importante também 
para reduzir a autonomia do aparelho mi- 
litar no Estado é transformar pouco a 
pouco o SN1 num órgão cujos quadros se- 
jam formados por civis. 

— Essa redução da presença militar no 
SNI esbarra, porém, em dificuldades de 
ordem prática. Não é fácil recrutar qua- 
dros qualificados de origem civil para o 
SNI com os salários que são oferecidos. 
Além disso, será preciso preparar quadros 
civis para exercer as funções que se requer 

do serviço. Eisso, sem dúvida, leva tempo. 

"Ranço operacional". Além de alterar 
a composição de seus quadros, o SNI pre- 
cisa ter suas funções redefinidas, segundo 
a fonte militar, para acabar com o que é 
considerado o seu "ranço operacional" - 
que permitiu ao Serviço interferirem pra- 
ticamente todas as áreas, transformando-o 
numa fonte quase incontrolável de poder. 

- O SNI deve ter uma atuação absolu- 
tamente ostensiva, clara, conhecida. A ele 
caberá levantar o que o governo deseja sa- 
ber, retomando as funções para as quais 
foi originalmente criado pelo general Gol- 
bery do Couto e Silva. Funções que fo- 
ram deturpadas do governo Castello Bran- 
co para cá e que fizeram afluir para o ór- 
gão elementos que tinham pretensões de 
ser muito mais do que apenas um oficial 
brilhante. 

Mais importante, porém, do que as 
correções de rumo na atuação do SNI e 
do que o emagrecimento da atuação da 
secretaria geral do CSN é a criação, no 
país, de uma sólida consciência liberal e 
democrática que sirva de barreira à inter- 
ferência militar. 

- Toda nossa tradição, desde o tempo 
do Império, passando pela República Ve- 
lha e desembocando em 64, é oligárquica 
e autoritária. Acredito que com o desen- 
volvimento nacional haverá, naturalmen- 
te, um reforço da consciência civil. A cria- 
ção da indústria siderúrgica no Brasil foi 
uma imposição militar. Hoje isso não tem 
mais cabimento, pois as elites econômicas 
e sindicais têm uma visão muito acentua- 
da de segurança da nação. 
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AMÉRICA LATINA- NOTÍCIAS ALIADAS 
29/5/86- 

A GRANDE MUDANÇA DOS ANOS 80 Lima-Peru 

Novos governantes civis adotam pragmatismo cauteloso 

Mary Judith Ress 

Depois de uma década de 
ditaduras militares   repressivas, 
a América Latina nos anos 80 
está desfrutando uma nova pri 
mavera de governos democrá-- 

ticos. No período dos últimos 
35 anos, desde o fim da II 
Guerra  Mundial, a América La- 
tina tem vivido a experiência 
do autoritarismo tradicional dos 
anos 50,    que deu lugar     a um 
processo de democratização ani^ 
mado pela era Kenediana e a — 

mística desenvolvimentista    dos 
60, para novamente cair - em 
outro movimento pendular - na 
onda militarista dos anos 70. 

Hoje, a pergunta para muj_ 
tos latinoamericanos é se as no 
vas democracias se consolidarão 
ou se o pêndulo voltará a osci- 
lar;  se as novas democracias 
criarão raízes estáveis e dura- 
douras,^ ou se se abrirá um  no- 
vo período de autoritarismo. 

No início de  1979, todas as 
nações do continente, com exce 
ção do México, Costa Rica, ViT 
nezuela e Colômbia estavam 
em mãos de regimes militares. 
Hoje em dia    só o Chile de Pi- 
nochet e o Paraguai de Stroes- 
ner continuam governados por 
ditadores. 

Os regimes autoritários da 
última década foram duramen- 
te repressivos e careciam da 
coerência ideológica capaz de 
conquistar a lealdade de seto- 
res decisivos da sociedade.  Nu 
ma primeira etapa os governos 
militares deram às elites domi- 
nantes uma estabilidade política 
que pareceu assegurar um cresci^ 
mento econômico sustentado e ã 
acumulação de bens. Estes regi^ 
mes perderam apoio entre os 
setores altos e médios, à medi- 
da que os resultados econômicos 
íotcn declinando. Os "milagres 
econômicos" fracassaram, assim 
como o esforço de estimular 
reais e seguras reestruturações 
da produção. 

Depois de devolver o poder 
aos civis, sem dúvida as Forças 
Armadas de nenhuma forma a- 
bandonaram o cenário político. 
Exceto no caso da Argentina, 
onde os generais regressaram aos 
quartéis em vergonhosa derrota, 
depois de perder a guerra de 
1982 contra os britânicos nas 

Malvinas.  As Fo-ças Armadas 
têm supervisionado as transições 
democráticas e têm fixado  preci 
sos limites ao que estas podem- 

fazer. Na América Central, as 
Forças Armadas têm todas as 
cartas    do baralho em suas 
mãos no caso de El Salvador, 
Honduras, Guatemala e Panamá 
apesar destes quatro governos 
terem presidentes civis. 

Em outros lugares, as For- 
ças Armadas mantêm um olho 
vigilante sobre o desempenho 
dos governantes civis. Na Co- 
lômbia,  Equador e Bolívia con 
dicionam diretamente o exercí- 
cio do poder;  no Peru,  o recén 
eleito presidente Alan Garcia 
enfrenta um movimento guerri- 
lheiro teimosamente persistente 
e tem concedido às Forças Ar- 
madas crescente poder para 
combater a subversão.  Na Ar- 
gentina o novo papel das For- 
ças Armadas não foi de maneja 
ra nenhuma claramente defini" 
do, e no Brasil, elas mantêm 
um alto grau de autonomia. 

Sem dúvida, o retorno ao 
regime democrático demonstra 
que as elites da região se 
guiam com a bússola de um "nõ 
vo pragmatismo. Jogando a  tK> 
Ia para o campo civil,  se  bene 
ficiam com a legitimidade dor 
líderes aemocráticos para  com 
seus eleitores para  impor  medi 
das de austeridade para lidar _ 

com a  inflação, a dívida exte£ 
na e uma produção que tende 
a estancar-se.  Eles esperam 
também que a  legitimidade  a- 
fetará de maneira favorável 
os credores  internacionais,  es 
timulando-os a relaxar os cro- 
nogramas de pagamento da d_[ 
vida e concedendo novas li- 
nhas de crédito. 

A  maioria dos novos  líde- 
res democráticos,  por  ser  rel£ 
tivamente conservadora,  ten-— 

dera a favorecer a estabilida- 
de e reformas modestas frente 
à mudança estrutural. São re- 
gimes de transição, pós-ditato 
riais, eleitos para administrar 
a crise    conômica herdada dos 
militares.  Seus programas  se 
destinam a evitar o caminho 
da polarização que  levaram 
à frente as ditaduras. 

Sem dúvida estes regimes 
Repousam em  novos  fatores 
políticos criados a partir do 
vasto esforço para acabar com 

as tiranias militares: 

* Uma opinião pública tra^j 
matizada pelos governos mili- 
tares e que se expressa num 
consenso antimilitar. 

* Uma sociedade civil mui- 
to mais forte, caracterizada pe 
Ia existência de organizações 
sindicais, de direitos humanos, 
cristãs, comunitárias e cultu- 
rais, que permite  influir  na po 
lítica dos governos    e estabe- 
lecer uma relação de negocia- 
ção com o Estado.    A democra 
cia obedece mais à sociedade _ 

que no passado,  por estar o  Es 
tado contrabalançado por uma 
institucionalidade civil mais or 
ganizada e influente. 

* Uma pluralidade política 
que se expressa na progressiva 
ruptura com os esquemas    bi- 
partidários e um importante de 
senvolvimento de alternativas — 

socialdemocratas e de esquer- 
da com maior legitimidade elei 
torai que no passado. 

A partir destas mudanças, o 
cenário político    resulta    muito 
mais "moderno", mais vinculado 
as tendências reais da opinião 
pública do que ao clientelismo 
tradicional. 

A direita sofreu também mu 
danças neste período. 25 anos 
atras, a direita expressava os 
interesses rurais e exportadores 
primários.  Hoje a direita se de- 
senvolve entre financistas,  tec- 
nocratas,  industriais monopolis- 
tas com base nacional e uma ca 
mada cada vez mais ampla de — 

médios e pequenos empresários. 
A direita de hoje inclui uma ca 
mada de  industriais que são sua 
cabeça mais visível, porém aba£ 
ca uma complexa  rede de  inte-- 

resses característicos de uma  so 
ciedade mais moderna e desen- 
volvida que antigamente. 

O liberalismo econômico que 
este setor postula tem corm   al- 
vo central a intervenção do  Es- 
tado, à qual  culpam  de todt 
seus males. Porém esta ideoio- 
gia tem uma expressão cada  vez 
mais local e nacional. Esta direj^ 
ta está representada por organi- 
zações como o "Partido de Avan 
zada  Nacional" do México, o 
"Partido Social Cristiano" do E- 
quador, o "Copei" da  Venezuela, 

a União Social Cristã de Cos- 
ta Rica, o partido Popjlar 
Cristão do Peru, a União do 
Centro Democrático e a Alian 
ça    Federal da Argentina, e o 
PMDB no Brasil. 

EmJ>ora     a maioria dos lí- 
deres da região tem mais vín- 
culos com esta nova direita       .    V 
que com a esquerda, geralmen '""V^ 
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te    cultivam ima imagem de 
"centro". De acordo com o ia- 
tinoamericanista Abraham F. 
Lowenthal,  "são precisamente 
o tipo de interlocutores muito 
difíceis de se encontrar nos a 
nos 60;  humanos,  moderados,- 

pragmáticos,  reformistas e d^s 
postos a cooperar com os Es- 
tados Unidos." Lowenthal des- 
creveu os novos líderes como 
sofisticados e modernos políti- 
cos que conhecem e são mais 
realistas com relação ao  tema 
econômico.  Seu projeto busca 
ir além dos cantos de sereia 
tanto da direita como da es- 
querda. 

Com exceção dos sandinis- 
tas nicaraguenses, as novas li 
deranças democráticas estão- 

ainda convencidas de que os 
mecanismos do livre mercado 
são o melhor caminho para ai 
cançar o crescimento econômi 
co.     Ao mesmo tempo conce- 

bem o Estado como tendo um 
papel  importante no estímulo 
ao desenvolvimento. Eles acre 
ditam que a estabilidade regiõ 
nal  está ameaçada  mais pela- 

dívida,  pela pobreza e pelo de 
semprego, do que pelas guerrT 
lhas,  pela  influência  soviética, 
os  terroristas ou o tráfico de 
drogas. 

Estes setores de direita  sa 
bem que  terão que  lutar  con- 
tra  uma austeridade continua 
e combinar uma  maior respon 
sabilidade  financeira com algu 
mar  reformas estruturais    a 
fim de evitar soluções  mais^ 
radicais.  Aparecem  mais dispôs 
tos a negociar com  todos os 
setores da  sociedade nas deci- 
sões de política nacional. Mos 
tram-se  também  mais dispôs-- 

tos que seus autoritários ante 
cessores a combater a corru£ 
ção e limitar o gasto de arma 
mentos. 

Em  resumo, a  liderança de- 
mocrática aparece mais quali- 
ficada e com  mais capacidade 
de resposta nos anos 80 do qui 
nos anos 60.  Isto poderia  mu- 
dar sem dúvida,  se  fracassam 
suas políticas em dar alívio e- 
conômico para a  maioria da  pc 
pulação. 

O descontentamento se es- 
tendeu em  muitos países, e a 
militância  sindical está avan- 
çando  largamente em  toda a 
região à  medida em que os 
trabalhadores colocam  suas 
reivindicações amplamente pos 
tergadas. 

Muitos observadores aposta 
ram  numa diminuição de expc 
ctativas.  As organizações polT 
ticas e  trabalhistas que uma 
década atrás  levaram  adiante 
  > 

Z^" ^"f ^-v'^ sa 

as bandeiras mais radicais, ho 
je se apresentam com uma a- 
titude mais realista.  Nisto t_i_ 
veram êxito as últimas dita- 
duras, diz o economista pe- 
ruano Javier  Iguiniz. 

Os  latinoamericanos radi- 
cais de ontem, traumatizados 
por anos de  repressão, estão 
agora mais dispostos a acei- 
tar  reformas moderadas,  do 
que estavam uma década a- 
trás.     As bandeiras revolucicj 
nárias e  socialistas  segura- 
mente  voltarão a sair  às 
ruas,  porém,  com  exceção da 
América Central,  a  metade 
dos anos 80 parece ser  mais 
um  período para acumular  ío£ 
ças  do  que  para  construir  bar 
ricadas. 

Segundo Iguiniz, ambos e,x 
tremos políticos perderam  ter 
reno;  as estruturas sociais da 
América  Latina  se  tornaram 
muito mais complexas,   e  ne- 
nhum país pode agora   ser  de- 
finido simplesmente em   termo 
do que o  proletariado   ou  a 
classe governante  fizeram ou 
não. 

O eleitorado  latinoameric£ 
no é  muito mais  moderno do 
que era  20 anos atrás. 
No  início dos anos 60,   o pode 
político era ainda essencialme 
te  regiondi.  jempre que neces- 
sário, os oligarcas da  terra e 
os caciques, locais,  podiam 
"colher votos", graças ao seu 
bem estabelecido sistema de 
clientelismo.  Nas décadas se- 
guintes,  sem dúvida a  reforma 
agrária e a migração às cida- 
des quebraram o sistema .  Os 
eleitores atuais são  mais difí- 
ceis de controlar:   têm  um  ní^ 
vel  maior de escolaridade e 
estão melhor organizados. 

Esta  mudança  para  um e- 
leitorado muito  mais sofisticado 
obrigou os partidos políticos a 
ser  mais  pluralistas,  mesmo 

em países como o México e 
Colômbia.  O partido governan 
te do  México,  o PR1, está      ã- 
prendendo a conviver com o 
direitista PAN e o PSUM, de 
tendência esquerdista,  e o 
tradicional  sistema  bipartida- 
rista da Colômbia   teve que re 
der espaço eleitoral à União 
Patriótica, da qual faz parte 
a guerrilha das FARC. 

Alguns acadêmicos argumen 
-tam que uma  nova  identidade 

- popular  latinoamericana está 
, sendo forjada na crise, uma 

que combina elementos das ra_^ 
zen indígenas da região com 
as do mundo moderno. 

A esquerda regional  também 
mudou e está vivendo um perío 
do de reavaliação e profunda 
introspecção. Atualmente há 
uma presença  maior  nos  setores 
populares.  Nos anos 60 os líde- 
res de esquerda eram em geral 
intelectuais  universitários com 
muito pouca experiência de ba- 
se.  Hoje em dia, a esquerda 
enraizou-se  muito mais profun 
damente nas populações pobres 
e  nas comunidades camponesas. 

Nos     últimos     20 anos,  a 
esquerda experimentou uma  sé 
rie de revezes  importantes.  Um 
desses  foi  a derrota  dos  movi- 
mentos guerrilheiros como o de 
Ernesto Guevara  na  Bolívia, e 
o dos Tupamaros  no  Uruguai 
ou o dos  Montoneros na  Argen- 
tina.  Outro revés,  foi  o fracas- 
so da  via eleitoral  ao socialis- 
mo ( o Governo da  Unidade  Po 
pular de Salvador Allende no 
Chile, a  Frente  Ampla  no  Uru 
guai);  e,  um  terceiro,  foi  o 
descrédito dos governos  milita 
res radicais (os dos Generais 
3uan Velasco Alvarado no Pe 
ru,  Guillermo Rodriguez Lara 
no Equador,  Juan José  Torres 
na  Bolívia e Omar Torrijos 
no Panamá). 

Estes fracassos levaram 
muitos movimentos esquerdis- 
tas a questionar as estratégias 
leninistas tradicionais para a 
mudança revolucionária  e a 
priorizar  os  movimentos cultu 
rais e sociais. 

A esquerda  também  come- 
çou a  ter uma nova atitude 
frente à democracia   liberal. 
Muitos  líderes,  que  uma  déca- 
da  atrás  teriam  desprezado o 
processo eleitoral como uma 
fachada burguesa, estão ago- 
ra  profundamente comprome- 
tidos com o toma  lá dá cá 
da atividade parlamentar. 

Nos anos 60 a esquerda 
dava prioridade à organização 
política entre os  trabalhadores      K 
industriais e prestava  muito      l—>/ 
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pouca atenção aos grupos po 
pulares e aos setores de tra- 
balhadores "informais". 
Hoje, sem dúvida,  o relativo 
decrescimento na força do 
movimento operário, impul- 
sionou a esquerda a colocar 
mais ênfase no trabalho com 
moradores dos bairros pobres 
e outros setores da sociedade. 
A esquerda mostra uma maior 
disposição para fazer alianças 
e para entrar em negociação. 

No campo eleitoral  isto se 
expressa na participação de mi_ 
litares patriotas,  tecnocratas 
independentes e até empresárioí 
capitalistas,  junto a  um  massi- 
vo cristianismo progressista em 
todas as frentes políticas e 
partidos esquerdistas do conti- 
nente. 

Esforços como o da"Coordi_ 
nadora de Partidos Democráti- 
cos de América Latina" que a 
grupa a esquerda marxista, a 

socialdemocracia, a corrente 
republicana radical e todos os 
movimentos nacionalistas e po 
pulistas da região, expressam 
uma importante aliança inter- 
nacional entre os partidários 
da mudança. 

Apesar de serem menos nu- 
merosos que 20 anos atrás, am 
da há movimentos de esquerda 
comprometidos com a luta ar- 
mada. Os movimentos guerri- 
lheiros de El Salvador e Guate 
mala são protagonistas na vida 
política desses países e buscam 
imitar a vitória sandinista da 
Nicarágua. O M-19 na Colôm- 
bia, Sendero Luminoso no Peru 
e, em menor grau, Alfaro Vive 
no Equador, encontraram apoio 
entre setores da sociedade que 
se sentem excluídos da abertu- 
ra democrática. 

O contexto político latino- 
americano é mais estável hoje 
em dia do que era nos anos 60. 

As  Forças Armadas,  embora 
ainda sejam importantes atores, 
parecem querer manter-se em 
seus quartéis neste período; os 
novos líderes civis estão menos 
formados ideologicamente e 
mais qualificados que os líderes 
das últimas décadas;  tanto a d\_ 
reita como a esquerda estão a- 
gora mais pragmáticas e estão 
mais dispostas a negociar; os 
movimentos populares estão 
crescendo, porém não consti- 
tuem uma ameaça  imediata ao 
atual sistema. E a ampla ma- 
ioria de latinoamericanos se 
mostra mais desejosa por  le- 
var adiante as lutas políticas 
nacionais na arena democrática. 

O perfil democrático da A- 
mérica Latina será moldado, 
por  último,  por  esta  responsabj^ 
lidade das novas  lideranças 
frente as maiorias  menos  idea- 
listas, porém crescentemente 
sofisticadas e bem organizadas. 

NEWTON CARLOS 
Da equip* d* anolnlas da Folha 

A redemocratização da América 
Latina (Peru, Uruguai, Argentina, 
Guatemala, Equador e outros) esta- 
ria produzindo um novo modelo de 
autoritarismo. E o que pensa o 
historiador peruano Flores Galindo. 
Ele laia da convivência em seu país 
entre um governo democrático, com 
imagem de esquerda, e um aparelho 
totalitário herdado da ditadura e 
aparentemente impossível de des- 
montar. 

Uma democracia, diz o escritor 
Vargas Uosa, também peruano. Dão 
pode admitir massacres de presos 
políticos como o que houve no Peru. 
Mas o novo modelo autoritário pode. 
Uma democracia não tolera militares 
"deliberando" em quartéis. Na Ar- 
gentina o governo foi informado de 
que oficiais do 3J Corpo de Exército, 
com quartel-general em Córdoba, 
estavam em "estado deliberativo". 
Se reuniam em assembléias e toma- 
vam decisões. Um dos generais mais 
duros da ditadura, Luciano Menedez, 
foi comandante do 3o Corpo e ainda 
boje tem grande influência nessa 
unidade. 

O enunciado do "New Yorlc Times" 
é o seguinte: as "jovens democraci- 
as" latino-americanas continuam 
sem saber como lidar com esse tipo 
de herança das ditaduras. Forças de 
segurança não abrem mão do hábito 
de agir sem limitações legais. Os 
peruanas acham que não é bem isso. 
Que há casamentos de conveniência, 
já que os governantes eleitos não se 
sentem sufidentemcà, .e fortes para 
um cuioroaio. votamos num crvil e 
elegemos um general", diz o advoga- 
do Garcia Sayan, do Peru. 

Modelo 
Rosto civil e punhos militares. O 

modelo seria esse. A Guatemala, 
onde afinal se instalou um presiente 
civil e eleito, é outro exemplo. Há 
pressões para que o Congresso liqui- 
de um dos últimos decretos da 
ditadura, anistiando os que violaram 
direitos humanos e praticaram as- 
sassinatos políticos. O maior número 
de "desaparecidos" do continente é 
da Guatemala. Ditaduras sucessivas 
mataram milhares. A igreja apoia a 
liquidação do decreto e a apuração e 
punição dos crimes. Num gesto 
considerado de "destemor", ou reso- 
lução "sem precedentes", a Corte 
Suprema   concedeu   habeas-corpos 
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redemocratização na América Latina 
impetrados em favor de 1.467 "des- 
parecidos". 

O governo civil, do presidente 
Vinicio Cerezo, está em pânico. Sabe 
que Igreja, grupos de defesa dos 
direitos humanos. Judiciário e par- 
lamentares estão mexendo em casa 
de marimbondos. Os assassinatos 
continuam na Guatemala. Cerezo 
convive com "forças de segurança" 
que ignoram "restrições legais". E 
que não hesitarão em agir com a 
brutalidade que julgarem necessária 
em função de sua sobrevivência. A 
transição na Guatemala foi negocia- 
da com os militares. Como em outros 
países latino-americanos. E isso en- 
volve direitos e deveres. 

O Uruguai é outro caso de transi- 
ção negociada. O presidente uru- 
guaio, Júlio Sanguinetti, quer enter- 
rar o passado. Há resistências. Na 

última greve geral_ uma das exigên- 
cias foi a apuração e punição dos 
crimes de violações de direitos hu- 
manos. Sanguinetti acha que o me- 
lhor —para todo inundo— é o esque- 
cimento. O principal dirigente da 
oposição, Wilson Ferreira Aldunate, 
do Partido Nacional ou "Blanco", 
acusa o ministro da Defesa, o civil 
Juan Chiarino, de não mandar nada. 
De não ter o controle dos serviços de 
inteligência. Seria a convivência sem 
a qual as "jovens democracias" da 
América Latina não teriam como 
manter-se de pé. 

Denúncia 
Na Argentina o presidente Raul 

Alfonsín mandou que os serviços de 
inteligência sejam reorganizados "a 
fundo". Serão? E os serviços de 
inteligência do Exército, Marinha e 

Força Aérea ? Um "Exército Argen- 
tino de Resistência " começa a operar 
junto com os serviços de inteligência 
do 3° Corpo de Exército. Ê o que 
denuncia o semanário "El Periodis- 
ta ". Num dos quartéis dessa unidade 
foi encontrada a bomba que deveria 
explodir durante a visita de Alfonsin. 
Um colunista do jornal conservador 
"La Prensa" informa que "o Exérci- 
to Argentino de Resistência está 
integrado por oficiais da aliva-'Me 
quase todas as unidades'' 

O que ele quer é "reconquistarão 
poder político para o Exército". Fafa 
em seus panfletos da "essência 
comunista" da democracia. E de- 
nuncia uma conspiração "judaico- 
marxista". Ê uma velha marca do 
fascismo argentino: o anti-semitis- 
mo. Resta saber como Alfonsín 
conviverá com isso. 

Peru A chacina de Garcia 
Quando assumiu a presidência do Peru, em julho 

do ano passado, Alan Garcia prometeu, solene, que iria 
combater o terrorismo com mão firme mas sem excessos. 
Ainda nío completou um ano e já é o responsável pelo 
maior massacre de prisioneiros — todos membros da or- 
ganização Sendero Luminoso - já ocorrido nos anais da 
história em qualquer época. 

Depois de batalhas sangrentas, que chegaram a du- 
rar mais de 30 boras, as tropas de elite do exército peruano 
(Comando Conjunto das Forças Armadas), sob ordens 
expressas e diretas do presidente já podiam contabilizar 
como saldo 286 guerrilheiros mortos e mais 241 feridos: 

■ 

Tudo começou quando os senderistas, na manhí 
do dia 18 de junho, se rebelaram simultaneamente em 
três prisões: El f rontón, uma ilha que servia como peni- 
tenciária a 20 quilômetros da capital peruana, Lima.San 
Pedro, localizada no bairro operário de San Juan de Lu- 
rigancha* nos subúrbios da ddade, eeovSanU'Bárbara, 
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um presidio teminino próximo a San Pedro. Os números 
da "vitória" de Garcia são os seguintes: El Frontón, mais 
de 20 horas de combate e um aparato guenciro que-in- 
cluiu veículos anfíbios, helicópteros, lanchas torpedeiras 
para bombardear a prisão, e, ao final 1S6 prisioneiros 
mortos. Durante todo este período, os guerrilheiros do 
Sendero resistiram com metralhadoras, fuzis e até arcos 
e flechas. San Pedro, a fortificaçáo situada num descam- 
pado desértico exigiu para sua "pacificação" quase 36 
horas de combates ininterruptos. Os soldados de Garcia 
utilizaram mísseis antiianques no bombardeamento do 
edfíciü. Os 260 prisioneiros resistuam atrás das barrica- 
das de tiioios e concreto erguidas à volta..de seus aloja- 
mentos.Ao final, 128<morto» ^OO/eridó». Em Santa 
Bárbara; tudo se passou d» forma mais "suava"., Houve 

até negq^ç««»>a!i2ada»; Boeijans "i 
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Quando se inviabilizatam as negodaçúes tudo foi resol- 
vido muito rapidamente com bombas de gás lacrimogé- 
niO' e francos atiiadores dos corpos femininos da Guar- 
da Republicana. A trágíca'contabüidade também foi bem 
menor: "apenas" duas prisioneiras foram assassinadas. 

. No dia seguinte quando ainda não estavam comple- 
tamente apagadas as chamas das; prisões transformadas 
eni^raúías/o.presidmteAlittiGar^ahnUíOXyiICon^ 
gresso da Internacional Socialista afirmando rjue "nío 
tiwra-joulía altemativa.senão a de fazer prevalecer o 

princípioda autoridade sobre o do terrorismo". Além 
disto pediu desculpas ao presidente da Internacional So- 
cialista, Willy Brandt "pelos atos de violência com que'o 
totalitarismo è o crime procuraram empanaté^ter esta 
reuniío". , 

Ao mesmo tempaVrescem.as^vid^^^jK q"6 0 

número de mortos divulgados pelos órgãos oficiais está 
muito aquém da realidade, fala-se, pelo menos, em SOO. 
As agências governamentais insistem em 300. 

País marcado pela violência 
HUGO MARTINEZ 

Nosso correspondente 
BUENOS AIRES — A morte de 

mais de 400 pessoas nos presídios po- 
líticos peruanos, na rebelião de ter- 
ça-feira passada, revelou uma situa- 
ção dramática, pouco conhecida, que 
é a violência social existente no país. 

Violência e repressão marcam o 
Peru desde a época colonial. José 
Gabriel Condorcanqui, conhecido 
em toda a América Latina como Tu- 
pac Amam, foi um revolucionário 
que organizou a última rebelião con- 
tra os espanhóis em 1782, sendo, por 
isso, condenado à morte. Seus algo- 
zes o dilaceraram na Plaza de Cuzco, 
depois de terem amarrado seu corpo 
em quatro cavalos postos a correr em 
direções opostas. A morte horrível, 
segundo os colonizadores, teve um 
caráter de advertência para que nin- 
guém ousasse modificar a ordem es- 
tabelecida. 

O c-aso de Tupac Amaru, que re-1 

presenta a violência sem limite, con- 
tinua lembrado e, por isso, além do 
Sendero Luminoso, outra organiza- 
ção revolucionária atua com crescen- 
te penetração no país: o Movimento 
Revolucionário Tupac Amaru, que 
até a semana passada possuía deze- 
nas de militantes presos nos cárceres 
amotinados e, posteriormente, des- 
truídos pelo Exército. 

O presídio de Lurigancho, em Li- 
ma, é famoso pelas condições precá- 
rias nas quais vivem os sentenciados. 
Em um edifício dimensionado ini- 
cialmente para quatrocentas pes- 
soas, estão (ou pelo menos estavam) 
presas mais de duas mil pessoas, en- 
tre presos políticos e comuns, que 
padecem da corrupção organizada e 
da sujeira permanente. Lurigancho 
há tempos entrou para a história da 
literatura do horror. 

O presídio El Fronton, encontra- 
se na ilha próxima ao porto de El 
CaUao._^,- Há três anos, 
El Fronton vinha sendo dominado 
pelos "senderistas" que formaram 
sua própria organização interna. 
Eles alfabetizavam os presos co- 
muns, faziam exercícios físicos e pro- 
moviam círculos de estudos políti- 
cos. Tinham seu próprio diretor do 
presídio, com quem o diretor oficial 
devia dialogar para resolver proble- 
mas. Os "senderistas" pintaram mu- 
rais nas salas internas. Todas as ma- 
nhãs hasteavam sua bandeira em 
atos públicos, finalizados, invariavel- 
mente, com o hino da organização. 
Rígidas jornadas de trabalho e estu- 
do começavam depois do meeting 
político. Desde fevereiro de 1984 a 
situação vinha sendo no mínimo sur- 
realista e bastante conhecida da po- 
pulação. 

O presídio Santa Barbara é uma 
prisão de mulheres, com boas insta- 
lações, onde estavam recolhidas as 

t 
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militantes sanderistas. Os três presí- 
dios se amotinaram, simultaneman- 
te, em uma ação organizada pelo 
Sendero Luminoso para chamar a 
atenção dos participantes da 17" In- 
ternacional Socialista, que se realiza 
em Lima. ^"^ 

O Sendero surgiu de um dos mui- 
tos fracionamentos do Partido Co- 
munista Peruano (PCP). Em 1967, a 
fração "Bandeira Vermelha" do PCP 
começou s separar-se do partido, sob 
a inspiração do dirigente Abimael 
Guzman, que era secretário do setor 
de agitação e propaganda do grupo', 
A divisão ocorreu formalmente em 
1970. quando Guzman abandonou á 
organização original A "Bandeira 
Vermelha" havia trabalhado eficaz- 
mente nas universidades,, em espe- 
cial na da província de Ayacucha, 
onde Guzman era professor. Outro 
ponto forte de sua atuação foi a Uni-' 
versidade San Marcos, de Lima. O 
novo grupo passou a se chamar 
"Frente Estudantil Revolucionária 
pelo Caminho (Sendero» Lumindsó' 
de Mariategui", um teórico peruano 
do marxismo. Mais tarde, o extenso 
nome foi sintetizado para "Sendero 
Luminoso", como o grupo é conheci- 
do até hoje. Durante oito anos, seus 
militantes decidiram abandonar to- 
da ação política, para dar prioridade 
absoluta à formação teórica. Por es- 
sa razão, eram conhecidos como "os 
dogmáticos". 

Em 1980. o Sendero já estava or- 
ganizado em nível nacional, com 
uma infra-estrutura sólida orientada 
para a luta armada, que foi apresen- 
tada simultaneamente nas cidades e 
no campo. Dessa forma, rompia com 
a tese de Lenin de apoiar-se no prole- 
tariado industrial e com a de Mao 
Tsé-Tung, de buscar apoio nos carr}^ 
poneses, preferindo assim trabalhar 
nas duas frentes, simultaneamente.* 

Existem dúvidas, hoje, sobre as 
dimensões reais do Sendero Lumino: 
so, uma vez que os traficantes de 
entorpecentes disfarçam algumas de 
suas operações como se fossem da 
grupo, o mesmo fazendo o próprio 
Exército, quandi sua ação repressi- 
va deixa vítimas. C? qualquer modo, 
o tráfico e o Sendero têm um inimigo 
comum — as forças de segurança — e 
compartilham a mesma geografia, a 
província de Ayacucho, onde estão 
as maiores plantações de coca.        ,• 

O Exército mantém uma relação 
política muito particular com o Sen- 
dero. já que a existência da organiza- 
ção subversiva e a conseqüente ne- 
cessidade de reprimi-la vêm propor* 
cionando amplo espaço político aos 
militares, espaço que haviam perdi- 
do com a chegada do governo consti- 
tucional de Belaunde Terry. 

PASQUIM SÃO PAULO 

CHILE: CALANDO 
AS BAIONETAS 

Newton Carlos    1 
17/7/86 

Pela primeira vez os chilenos convo- 
caram uma greve geral contra Pino- 
chet. Muitos pararam e até se manifes- 
taram, levando cacete. Nâo faltaram 
mortos. E nem soldados com caras pin- 
tadas de prelo, como em guerras, si- 
tiando as concentrações de gente pobre 
que a política econômica de Pinochet 
criou em volta de Santiago, capital do 
Chile. Os pobres levantaram barrica- 
das. Fazem o que podem. 

Dezoito organizações sociais, repre- 
sentando três milhões de chilenos, se 
responsabilizaram pela paralisação. Os 
partidos políticos tiveram o seu papel 
limitado a aderir ou não. A quase tota- 
lidade aderiu, esquecendo por um mo- 
mento suas brigas. A politicagem e o 
jogo rasteiro dos partidos chilenos são 
trunfos de Pinochet. Eles nâo vâo a lu- 
gar nenhum com seus conflitos "insa- 
náveis" e manipulações de cúpula. Os 
chilenos estão cheios dos partidos. 

Mas foi criada uma "assembléia da 
civilidade", na qual se juntam esquer- 
da, centro e direita. E a ordem de mo- 
bilização social e desobediência civil 
contra Pinochet chegou afinal a uma 
greve geral de dois dias. Outra c prepa- 
rada, por tempo indefinido. Talvez o 
confronto decisivo. Ou tudo, ou nada. 
Pode começar a 11 de setembro, no dia 
do aniversário (13 anos) da ditadura. 

Pinochetistas empedernidos dizem 
que Pinochet não caí enquanto tiver o 
apoio dos militares. Para eles não há 
uma questão política. A de saber o que 
quer ou não quer a grande maioria dos 
chilenos. Quem contar com o melhor 
Exército ganha. E por isso Pinochet es- 
taria salvo, apesar das manifestações 
claras de que a quase totalidade do 
Chile está contra ele. 

Em força armada o ditador predo- 
mina. Por isso continua ditador. Mes- 
mo os radicalizados que se jogam na 
luta armada no Chile não significam 
nada diante do Exército, Marinha, 
Força Aérea, polícia civil e militar, ser- 
viço secreto, torturadores e lumpens de ^> 



política internacional 
Pinochet. São poucos e não têm o aval 
completo de um povo que perde o me- 
do de ir às ruas enfrentar uma repres- 
são cada dia mais violenta. Podem 
tornar-se muitos. Mesmo assim não 
dará para derrubar Pinochet pela for- 
ça. Mas a tragédia do Chile será ainda 
maior. 

O importante, a partir da greve geral 
de dois dias, é o "dinamismo" de- 
monstrado pela questão política. Pino- 
chet está isolado, na defensiva, prote- 
gido pelas baionetas. A questão militar 
é o impasse. Nem os chilenos têm con- 
dições de derrubar "militarmente" o 
ditador, porque os militares continuam 
apoiando Pinochet. E nem o ditador 
tem condições de imobilizar "militar- 
mente" os chilenos, porque o grau de 
rebeldia nacional chegou a um ponto 
sem volta. Não há como colocar o Chi- 
le num campo de concentração. 

Nesse impasse a iniciativa está com o 
povo. São os chilenos que avançam em 
suas ações de mobilização nacional e 
desobediência civil. Greve de dois dias 
agora, por tempo indefinido daqui a 
pouco. Ações por setores (universitá- 
rios, médicos, professores etc.) todos 
os dias. Duas vezes por dia. Muitas ve- 
zes por dia. O número de baionetas é li- 
mitado. O de gente nas ruas só cresce. 
A solução política terá que vir. O que 
os chilenos querem de imediato, o fim 
da ditadura, acontecerá a curto ou mé- 
dio prazo. O resto será decidido depois 
entre eles, na luta política, por meio do 
voto, no bate-boca. 

É o que os pinochetistas empederni- 
dos não aceitam. Ou não querem acei- 
tar. Para eles o apoio militar é suficien- 
te. A questão política pode ser resolvi- 
da no cacete. Os chilenos continuarão 
sendo submetidos á força. Se esquecem 
que a força ainda disponível pode ser 
suficiente agora. Não amanhã. Ou de- 
pois. Pinochet não havia enfrentado 
antes uma greve geral de dois dias con- 
vocada por 18 organizações sociais. 
Daqui por diante terá de enfrentar ou- 
tras coisas que ainda não enfrentou. 

Há ainda o seguinte: Não se trata de 
apoio militar ao ditador, mas do medo 
que os militares chilenos têm de que 
uma "derrota" termine em tribunais, 
como na Argentina. Por isso conti- 
nuam de baioneta calada. Mas nada 
impede que os militares aceitem nego- 
ciar a cabeça de Pinochet, desde que is- 
so signifique salvar suas cabeças. Não é 
a Pinochet que os militares chilenos de- 
fendem. É a si próprios. 

Greve geral paralisa o Chile. 

Caminho retomado 
Jaime Klintowitz, 
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Oposição pára o Chile por 
dois dias no inicio de uma nova 

na luta contra a ditadura 

Antigo professor de estratégia 
na Escola Militar de Santiago, o 
general Augusto Pinochet 
exerce a Presidência do Chile 
com a determinação de um co- 
mandante em batalha. Desde 
que tomou o poder, em san- 
grento golpe de Estado há treze 
anos, ele tem reagido a qual- 
quer oposição com o máximo 
de seu poder de fogo. Neste 
duelo desigual, os oposicionistas 
se habituaram a ver o general se 
antecipar ao adversário e sacar 
primeiro. Assim, causou estu- 
por c apreensão a inércia do go- 
verno nos 32 dias decorridos en- 
tre a convocação e a realização 
de dois dias de greve geral, 
quarta e quinta-feiras da se- 
mana passada. "Tensões no go- 
verno e nas Forças Armadas ex- 

• plicam a paralisia", suspeitava o 
professor de matemática Patrí- 
cio Basso, 39 anos, democrata- 
cristão e vice-presidente da As- 
sembléia Nacional de Civilidade 
- a constelação de organizações 
sociais que convocou a greve. 

É mais provável que o general Pino- 
chet tenha apostado no fracasso da con- 
vocação e pago para ver. Desta vez, con- 
tudo, avaliou mal os recursos do inimigo. 
Quando o aparato bélico do regime 
movimentou-se, na madrugada de 
quarta-feira, para a repressão brutal que 
causou sete mortos, cinco dezenas de fe- 
ridos e seiscentos presos pelas estimati- 
vas iniciais, a oposição já tinha alguns 
pontos no marcador. Simplesmente não 
havia transporte coletivo suficiente para 
levar quem desejava comparecer ao tra- 
balho. Apesar de não terem aderido nem 
à paralisação nem à Assembléia de Civili- 
dade, os proprietários de ônibus e lota- 
ção preferiram manter seus veículos se- 
guros na garagem, com medo dos mi- 
guelitos, pregos retorcidos e soldados 
entre si, que caem sempre com uma 
ponta para cima, rasgando os pneus de 
quem quer que se aventure a circular, 
Para evitá-los, os carros da polícia têm 
varredores de borracha na frente dos 
pneus. Às 10 horas da manhã, apenas 
20% do comércio tmha aberto suas por- 
tas. Pela primeira vez, os comerciantes 
baixaram as cortinas e passaram, em 
massa, para a oposição. 

Duas horas mais tarde, os carabineros, 
a temível policia militar do Chile, trataram 
de esvaziar o centro de Santiago. Nessa 
hora, um pelotão das forças especiais in- 
vestiu contra manifestantes que arrisca- 
vam as primeiras estrofes do Hino Na- 
cional chileno. A ação da polícia pode- 
ria ter-se limitado à dispersão do ato - 
cerca de cem pessoas confinadas ao qua- 
drilátero de 800 metros quadrados da 
praça de Armas, no coração de San- 
tiago. Colocada em ação, contudo, a po- 
derosa força policial que ocupava a re- 
gião desde a madrugada decidiu levar 
adiante sua tarefa. As duas mais formi- 
dáveis armas do arsenal pqlicial chileno 
- o guanaco, blindado que dispara fortes 
jatos d'água, e o zorrillo, furgão que 
lança gás lacrimogêneo - percorreram as. 
ruas estreitas do centro numa ação tão 
violenta quanto sem sentido. Afinal, dis- 

etapa 

de Santiago 
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persavam pessoas que eram, tecnica- 
mente, fura-greves. 

As fardas verdes dos carabineros, seus 
guanacos e zorrillos estavam ausentes 
na convulsionada periferia de Santiago. 
Lá, em torno das poblaciones - populo- 
sas favelas onde a miséria fomenta o des- 
contentamento e a extrema esquerda re- 
cruta seus,guerrilheiros -, estacionaram 
tropas militares; fardas de combate, ar- 
mas pesadas, rostos pintados com listas 
negras, soldados do Exército, Marinha e 
Força Aérea cuidavam de manter aber- 
tas as principais vias de acesso. Basta a 
visão desses soldados para mostrar que a 
repressão política atingiu, no Chile, den- 
sidade própria. 

"Eles estão em guerra com o Chile, 
com seu povo", interpreta Roberto Gar- 
retón, advogado-chefe da Viçaria de So- 
lidariedade, órgão do arcebispado de 
Santiago, onde desembocam 95% das 
denúncias de violações dos direitos hu- 
manos do país. A mesma idéia de guerra 
está presente nas poblaciones. Na ma- 
drugada que antecedeu a greve, as fave- 
las viveram intensa atividade. Barricadas 
foram erguidas nas ruas de acesso e fos- 
sos foram cavados nas ruelas sem pavi- 
mentação. "É nosso sistema de autode- 
fesa. Precisamos mantê-los lá fora", ex- 
plica Tito, um desempregado baixinho e 
limido, que coordena os trabalhos em La 
Légua, uma población muito pobre, com 
20 mil habitantes. Durante a noite, a 
policia fez várias investidas em La Lé- 
gua, revistando casas e prendendo mora- 
dores. "Um jovem foi amarrado a uma 
árvore e espancado", testemu- 
nha o padre espanhol Ángel 
Femández, da paróquia San 
Cayetano. Por precaução, La 
Légua se armou, nos dias de 
protesto, com um advogado de 
plantão, Raul Elgueta. 

Um tiro disparado de um fur- 
gão   em   movimento   maiou, 
ainda na madrugada de quarta, 
o contador desempregado Boris 
Vera, de 26 anos, em uma das 
entradas de La Vicioria. Essa 
población, de 60 mil habitantes 
na Zona Sul da cidade, recebe 
atenção especial da polícia. A 
Frente   Patriótica   Manuel 
Rodríguez, um grupo de guerri- 
lha urbana vinculado ao Partido 
Comunista,  exerce  acentuado 
encanto   entre   os   moradores 
mais jovens, a maioria com pou- 
cas perspectivas de educação c 
irabalho. Com os ânimos exalta- 
dos pela morte de Boris - a 
sexta morte em La Vicioria em 
três anos de violência política -, 
a favela transformou-se numa 
fortaleza sitiada. Na población 
de Villa los Copihues, a menina 
Nadia Frente, de 13 anos, saiu de casa 
para comprar pão e morreu em circuns- 
tâncias idênticas ao assassinato de Boris. 
"Meu sentimento é de raiva e impotên- 
cia", ,• confessou um adolescente que, 
com o rosto coberto por um lenço, 
ocupava-se em lançar pedras, com uma 
funda, contra os blindados da Marinha 
que montavam guarda em torno do 
bairro. O bombardeio de pedras era in- 
terrompido, eventualmente, pela res- 
posta vinda do tanque: uma saraivada de 
balas de borracha. -=> 
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A violência estava, contudo, mode- 

rada para os padrões chilenos. Ainda as- 
sim, muito alta para o gosto da Assem- 
bléia de Civilidade. "Houve demasiados 
mortos durante estes anos. Chega de 
mortos", alerta Juan Luis González, pre- 
sidente da ANC. Há quem não con- 
corde. "Até agora houve escaramuças 
entre oposição e governo, não uma luta 
do povo contra a tirania", lamenta o ar- 
quiteto Fernando Castillo, 65 anos, ex- 
reitor da Universidade Católica. A idéia 
da campanha de desobediência civil é 
não dar pretextos ao regime para repres- 
sões violentas. Ele sabia, contudo, que 
alguns choques ocorreriam. 

Na terça-feira, por exemplo, houve 
uma distribuição de bolas de plástico 
com o desenho caricatural do presidente 
Pinochet, em pleno Paseo Ahumada, o 
calçadão mais popular de Santiago. A 
alegre pelada iniciada com a efígie do 
general foi bruscamente interrompida 
pela Polícia Especial e pelo huascar, uma 
espécie de irmão maior do guanaco. Na 
quinta-feira, oposicionistas prometeram 
uma manifestação-relâmpago a cada 
meia hora, no centro. Mas só realizaram 
uma, liderada pela dirigente comunista 
Fanny Pollarolo, às 13 horas, rapida- 
mente dissolvida pela polícia e pela che- 
gada do zorrillo. 

Em um país onde a chegada do zor- 
rillo parece ter o dom de solucionar to- 
das as pendências entre governo e oposi- 
ção, a Assembléia de Civilidade quer res- 
taurar a democracia com absoluto paci- 
fismo. O recurso da violência é rejeitado 
por todos os partidos políticos, menos o 
Comunista. A Frente Patriótica e o Mo- 
vimento de Esquerda  Revolucionária 
(MIR), uma organização que se iniciou 
na luta armada ainda na democracia vi- 
vem em virtual ou, pelo menos, em ofi- 
cml isolamento no universo das organiza- 
ções políticas no Chile. "Não se trata de 

..violência,  mas de autodefesa", argu- 
menta um porta-voz da Frente Patrió- 
tica, que garante que sua organização 
apenas realiza ações de sabotagem - 
ações terroristas que atingem civis, como 
a bomba que matou um passageiro no 
metro de Santiago, há uma semana, são 
atribuídas a "provocadin Hr« órcãos de 
segurança". 
rSi cPic'nl™ d,",i<-'n-emoio que abala o 
Chile desde 1973 é a divisão entre os par- 
tidos de oposição. A solidez do regime 
militar e atribuída, além de seus méritos 
próprios, a incapacidade de união entre 
a oposição, esfacelada em um tradicio- 
nal antagonismo que contrapõe a 
democracia-cristâ e os partidos de es- 
querda. Isolada, a democracia-cristã 
deve ser o maior partido do país. De seu 
escritório na sede do partido - dois anda- 
res na confluência de Huérfanos com 
Ahumada, o ponto mais movimentado 
de Santiago -, Valdez administra um pa- 
trimônio político capaz de um dia, tal- 
vez, lhe valer a cadeira hoje ocupada por 
Pinochet no Palácio La Moneda. 

O PDC puxa uma coligação de parti- 
dos de diferentes tendências chamada 
Aliança Democrática. Entre eles estão o 
Radical e uma cisão importante do Par- 
tido Socialista, dirigida por Ricardo Nú- 
nez. Na outra ponta da balança, mas no 
mesmo barco de oposição, está o bloco 

' Movimento Democrático Popular 
(MDP), que reúne o Partido Comunista, 
que já foi o maior da América Latina de- 
pois do cubano, outra cisão do PS (a li- 
derada por Clodomiro Almeyda) e o ' 
MIR. Na extrema direita estão os parti- 
dos próximos a Pinochet. como a Freme 
Nacional do Trabalho, a União Demo- 
crata Independente e a Avançada Na- 
cional, que tem má fama por suas cone- 
xões com os órgãos de segurança. 

A Aliança Democrática, os partidos 
Nacional e União Nacional, ambos de 
direita, e alguns outros de esquerda em- 

barcaram em uma grande nau chamada 
Acordo Nacional, em 1985. em busca de 
um acordo com Pinochet. Proposto e ne- 
gociado pelo arcebispo de Santiago, dom 
Juan Francisco Fresno, a idéia"de um ' 
diálogo com vistas a uma abenura foi 
acolhida pelo presidente, que embalou 
durante meses as esperanças da oposi- 
ção. Em dezembro, Pinochet convocou 
dom Fresno ao La Moneda. "É preciso 
virar a página", comunicou o general a 
um arcebispo aturdido. Com o naufrágio 
do Acordo Nacional, a iniciativa de uma 
transição negociada escapou pelos dedos 
dos políticos. 

. A Assembléia Nacional de Civilidade 
1 brotou na esteira de desilusões deixada 
pelo Acordo Nacional. Durante 1985, ti- 
nham fracassado duas tentativas de for- 

mar uma organização reunindo 
setores diversos da sociedade ci- 
vil. Mas, naquele momento, ca- 
minhoneiros e lojistas sonha- 
vam com soluções setoriais, ob- 
tidas a reboque do Acordo Na- 
cional. Ao virar a página, Pino- 
chet varreu de seu convívio al- 
guns bons amigos. O divórcio 
não foi decisão de momento. 
Lm 1980, a política econômica, 
construída sob alicerces de 
sólida ortodoxia monelarisla, 
tropeçou no aumento dos JUTO> 
internacionais e na crise do pe- 
tróleo. Em 1981. o PIB desabou 
em 20"„. Os pequenos e médios 
comerciantes se viram às voltas 
com a queda no consumo e 
com crescentes dificuldades em 
saldar os empréstimos ban- 

' cários. "As vendas continuam 
caindo", desabafou Jaime Pé- 
rez, o líder dos lojistas. 

O regime amargou outras de- 
fecções. Entre os principais diri- 
gentes da ANC está Héctor 

LA VICTORIA: UMA  TRADIÇÃO 

DE MILITÂNCIA ATIVA 

La Victoria, uma poblacion 
de Santiago, com larga tradição 
de luta contra a ditadura de Pj^ 
nochet, esteve entre os bairros 
invadidos pela polícia no mês 
de maio. Trecho da entrevista 
de Claudia NQnez, predisente 
do "Comando Poblacional" de 
La Victoria, ào N.Aliadas: 

Sobre o "Comando Poblacio- 
nal": 

''Atualmente temos 2^ organj^ 
zações com diferentes finalida- 
des. Temos crescido a nível òr- 
ganizativo, ainda que não poss£ 
mos dizer que toda a população 
de uns 30 mil habitantes, esteja 
organizada.. Hoje temos um "Co 
mando de Pobladores" que é a 
instância representativa de todas 
as organizações. Estamos tratar^ 
de de recuperar o direito de 
nos; organizarmos por quadra, co 
mo era antigamente, o que seria 
a organização alternativa às 
"Juntas de Vecinos" colocadas 
pelo governo. 

No interior da poblacion há 2 
setores importantes: a juventude 
e as mulheres, que. neste proces 
so contra a ditadura, amadurece 
ram muito em função de seu pa 
pel e seu protagonismo. 

Moya, um elegante empresário 
de 36 anos. Presidente da Fede- 
ração Metropolitana de Donos 
de Caminhão desde outubro do 
ano passado, ele arrancou a en- 
tidade do Conselho Econômico 
do governo e adotou uma linha 

de confronto. A virada é cheia de simbo- 
lismo. Afinal, foi uma greve de caminho- 
neiros que detonou a rebelião militar 
que depôs o presidente socialista Salva- 
dor Allende e entregou o poder ao gene- 
ral Pinochet. Moya refuta que os cami- 
nhoneiros possam ter tido papel tão de- 
cisivo em 1973. Mas diz que as bandeiras 
são as mesmas. Então, eles temiam a es- 
laiização dos iranspones proposta por 
setores du Aliança Popular - a coligação 
que elegeu Allende - e a perda da liber- 
dade de expressão. "Esses valores estão 
hoje mais atropelados do que no período 
de Allende". avalia Moya. 

Os caminhoneiros estão atrapalhados 
com dívidas indexadas ao dólar - e desde . 
julho de 1982, quando o governo alterou 
as regras do jogo e permitiu taxas livres 
de câmbio, a maioria está tecnicamente 
quebrada. Tudo poderia ter terminado 
de outro modo, se Pinochet fizesse novas 
concessões, mas são tantos os setores em 
dificuldades que ele precisaria abandonar a 
política econômica liberal, isto é, um dos 
pilares de seu modo de governar. Mas só 
razões econômicas não explicam as novas 
adesões à oposição. Afinal, Pinochet sobre- 
viveu aos protestos de 1983 e 84, quando a 
crise econômica era mais profunda. "Há 
uma nova consciência democrática", acre- 
dita Patrício Basso, 

A greve geral não foi capaz de parar o 
pais. mas chegou perto. Na sexta-feira go- 
verno e oposição travaram ruidosa batalha 
de cifras para demonstrar a derrota do ad- 
versário. Segundo o governo, parou 40",, 
do transporte coletivo. Moya diz que 95"" 
dos caminhões  não circularam. 

NOTICIAS ALIADAS 
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Em La Victoria, por exemplo, 
estamos desenvolvendo um 
grande movimento feminino 
com uma identidade própria." 

Sobre a repressão: 

"A repressão, de certo mo 
do   centrou fogo aqui, e tem 
suas etapas. É diferente, por 
exemplo,*a repressão durante 
os protestos, onde carabineiros, 
militares e a Central Nacional; 
de Informações entram atiran- 
do de veículos e elicópteros. 
Nós aqui dizemos: "nos atacam 
por ar e por terra; a única coj^ 
sa que falta é que se tivésse- 
mos um canal, nos atacariam 
com submarinos". Outro tipo de 
repressão ocorre quando não há 
manifestações, nos dias de se- 
mana, quando a repressão passa 
a centrar-se no amedrontamento 
e nos cercos policiais aos jo- 
vens, delinqüentes e às crian- 
ças que estão nas esquinas, 
a quem prendem, castigam e 
depois soltam. E por fim, está 
o elicóptero que vigia constaji 
temente e provoca terror. 

Uma pesquisa da poblacion 
mostrou que não só temos 28% 
de crianças desnutridas, mas 
também que a maioria de nos- 
sas crianças está sofrendo de 
neurose infantil. 


