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UNHA DE 
PRODUÇÃO 

OS NÚMEROS DA AUTOMAÇÃO 
NA INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Na discussão sobre a crescente Importância do processo de 
automação na economia brasileira, ]á abordamos vários aspectos 
de questão, tais como emprego, quallllcaçâo e ritmo de trabalho, 
entre outros. Até agora, porém, não examinamos o problema em 

termos de quantidade. Quantas máquinas de comando numérico e 
quantos robôs estSo Instalados no Brasil? A resposta é um tanto 

quanto difícil, ]á que o Brasil não possui estatísticas e dados 
precisos sobre automação e Informática. Mas, valendo-se de várias 

fontes, o DIEESE tenta respondè-la, como veremos a seguir. 

Na falta de estatísticas e dados precisos, montamos um quadro da di- 
fusão da automação microeietrônica no país com base em Informações 
de várias fontes e pesquisas de Jornais. Assim, existiriam no Brasil, em 
1985 (tabela 1), 1.800 máquinas de comando numérico ou controle nu- 
mérico (CN ou CNC), distribuídas em cerca de 350 empresas (gráfico 
1). Para esclarecimento: comando ou controle numérico pode ser enten- 
dido como um computador acoplado a uma máquina operatrlz, automa- 
tizando sua seqüência de operações. 

Da tabela 1 e do gráfico 1 depreendem-se pelo menos duas coisas: a) 
redução relativa do número de máquinas Importadas, o que se atribui 
â política de automação e informática; b) crescimento acelerado da Ins- 
talação de máquinas CN/Chn 

A procura crescente destes equipamentos chegou a surpreender até os 
ÍQQC^8 Produtores. obriganUc alguns deles a dobrar a produção em 
1985. Mesmo assim, a espera para se receber uma máquina CNC mais 
sofisticada é de 14 meses. E a Indústria de máqulnas-ferramenta CNC 
cresceu 46% em 1985, um crescimento recorde no setor. 

QUEM USA COMANDO NUMÉRICO NO BRASIL»1' 
Eis os dados: 
• 74% das empresas usuárias de CN/CNC estão no Estado de SSo Paulo; 

62% são empresas de capitai estrangeiro; 
• 87% das empresas usuárias pertencem ao setor de bens de capitai e, 
dentro deste, 66% são referentes à indústria mecânica; 

■ 17% estão na indústria de material de transporte; 
■ 5% estão na Indústria metalúrgica. 

DEMAIS EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

Além das máquinas de comando numérico, os robôs também estáo pre- 
sentes nas empresas juntamente com CAD/CAM, controladores lógicos 
programáveis (CLP) e outros tipos de equipamentos de alta sofistica- 
ção. Os robôs seriam máquinas programáveis para manipulação, pintu- 
ra, solda, transporte, carga de máquinas, montagem; CAD/CAM seria a 
automatização do projeto e desenho, agora feitos em terminal de com- 
putador (o sistema CAD auxilia no projeto e o CAM gera os programas 
para as máquinas automáticas que irão produzir a peça projetada); e 
ps controladores lógicos programáveis (CLP) são microcomputadores 
industriais que substituem painéis de relês, comandos de máquinas, 
acionam sistemas integrados da transporte e alimentação de equipa- 
mentos. V M    K 

CONCLUSÃO 

O número de equipamentos instalados ainda pode ser pequeno, como 
se verifica pelo levantamento. Contudo, é evidente a tendência á sua rá- 
pida expansão, em vista, notadamente, da política do governo adotada 
para a área. Eis que, via Plano Nacional de Informática e Automação, 
estão sendo oferecidos incentivos fiscais às empresas para que se au- 
tomatizem e hà todo um esforço na busca de novas tecnologias que pos- 
sibilitem a conquista de mercados externos. O próprio Plano Cruzado 
favorece a automação, peto menos em tese, ao estimular o investimen- 
to produtivo e a redução dos custos de produção com o congelamento 
dos preços 

(l) Fonte: Taulle, José R. Mlcroeletronic, automallon and economlo developmanl lhe case 
oi Dumerically controlled machlne lools In Brazli: New School tor Social Raaeêrch, spul, 1984. 
(Tese de doutorado) 

Tabela 1 
Brasil 
Número de 
1983/1985 

máquinas de comando numérico por ano de Instalação 

Ano Nacionais Importados Totais 

1973 — 33 33 

1974 11 24 35 

1975 2 39 41 

1976 8 45 53 

1977 17 46 63 

1978 32 53 85 

1979 40 34 74 

1980 62 32 94 

1981 . 69 55 124 

19820 120 30 150 

1983l-l i'     »50 30 180 

1984l-> 253 53 306 

1985n 413 60 473 

Tolal 1.177 534 1.711 

Nota: Hf de empresas ueuirlts: aproxlmedsmenle 350. 
{•) Estimsllva. 
Fonte; Síemmer, CE. Panorama tía automatização inouslrlal no Brasil 

abril de 19B6 (dados de outubro de 1984). 

Tabela 2 
Brasil 
Demais equipamentos de comando numérico Instalados 

Equipamentos Números 

Controladores lógicos programivels •500 

Manlpuladores e telemanlpuladores 610 

Robôs 251" 

CAD/CAM O'' a '0"' 
0) Nio Inclui os to robis de solda em instalação na VW nem o» eoulpamenios 

automailtados da pintura das montadoras. 
(2) De acordo com a Sobracon. 
(3) De acordo tom Caulltraux. 
Fonte: Caulliraux. Heitor M Jornal do Sindicado dos Engenheiros do Rio 

de Janeiro, agosto 1985. 

Gráfico 1 
Evolução do número de máquinas de comando numérico por ano de 
Instalação 
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ÉSTÜDÒSEÍ 
PESQUISAS 

OS MAIS POBRES E A QUESTÃO 
DO SALÁRIO MÍNIMO 

O Dieese e a Fundação Seade, em sua pesquisa de 
emprego e desemprego, realizaram um estudo especial sobre 

os 25% mais pobres da população, ou seja, o perfil 
daqueles com os menores rendimentos na Grande São Paula 

O Boletim Oieese publica este estudo nesta edição. 

INTRODUÇÃO 

A Pesquisa de Emprego e Desemprego. PED, desde o seu inicio, levan- 
ta informações sobre os rendimentos auferidos pelo exercício do traba- 
lho dos ocupados que compõem a totalidade da máo-de-obra da Gran- 
de São Paulo. 

Muito se'tem analisado sobre o poder da compra do salário mínimo e 
seu nível insuficiente para assegurar um padrão mínimo de sobrevivên- 
cia. Apesar do consenso sobre este ponto, argumenta-se que o salário 
mínimo possui, hoje, uma cobertura pouco significativa para os traba- 
lhadores urbanos. Seu papel seria, meramente, uma referência para os 
trabalhadores recém Ingressos no mercado de trabalho, funcionando 
como uma porta da entrada para o mundo do trabalho. 

Apesar da importância do salário mínimo e do caráter controvertido da 
qual esta questão se reveste, quase nada se sabe sobre a população 
que aufere este rendimento. O número de ocupados que recebem um 
salário é, realmente, pouco significativo, mesmo numa região tão indus- 
trializada como São Paulo? Será a parcela de trabalhadores jovens In- 
gressantes no mercado de trabalho, a que apresenta a maior incidên- 
cia? O salário piso, negociado entre os sindicatos de trabalhadores e 
patronais, reduz signiflcamente o número de trabalhadores què recebem 
o salário mfnimo no setor industrial? 

A importância de levar em conta o salário mínimo, como parâmetro pa- 
ra análise, decorre também da necessidade de aprofundar os conheci- 
mentos existentes sobre o papel que cumpre o Estado quando Intervém, 
periodicamente, para atualizar o valor legal do salário mínimo e os efei- 
tos correspondentes sobre o padrão de remuneração dos baixos rendi- 
mentos. 

A grosso modo, pode-se levar em conta duas ordens de considerações 
sobre o papel do salário miríimo em relação aos níveis de rendimentos 
inferiores. A primeira delas entende que, mesmo se verificando uma ten- 
dência à queda da proporção de Indivíduos que recebem um salário mí- 
nimo ou menos, considera que ele orienta a definição dos níveis de ren- 
dimentos, tanto do trabalho assalariado, como do trabalho autônomo1''. 
A segunda entende que a diminuição de pessoas ganhando rendimen- 
tos iguais ou inferiores a um salário mínimo decorre da perda de impor- 
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táncia da intervenção estatal (leia-se decretação do valor do salário mí- 
nimo) na determinação dos níveis da rendimentos do trabalho assala- 
riado e autônomo. Assim, considera o salário mínimo apenas como a 
remuneração do trabalho do ingressante no mercado de trabalho (mi- 
grante, menor, mulher) e, portanto, conclui pela existência de uma ten- 
dência de elevação do nível de rendimento individual pela obtenção de 
uma maior experiência profissional. 

A presente análise nâo poderá, e nem objetiva naturalmente, dar conta 
de todas estas indagações. Os dados da pesquisçi, porém, permitem ca- 
racterizar de forma adequada a população de baixos rendimentos pro- 
piciando uma série de Informações e subsídios valiosos sobre estas 
questões. 

Em seus boletins mensais, a PED divulga parte deste conjunto de infor- 
mações, realizando periodicamente sua análise com o objetivo de ava- 
liar a evolução temporal dos diversos níveis de rendimento da popula- 
ção ocupada a outras características importantes tais como setor de 
atividade e posição na ocupação. 

Esta população ocupada agrega, internamente, diferenças Dâsicas en- 
tre Indivíduos, que decorrem não somente de atributos pessoais (esco- 
laridade, experiência de trabalho. Idade etc) como das diversas formas 
de Inserção no propesso produtivo (posição na ocupação, setor de ati- 
vidade etc) e das características sociais, étnicas e biológicas (cor, se- 
xo, tempo de residência, pcjslçâo na família) que, no seu conjunto, de- 
terminam distinto níveis de rendimentos Individuais. 

Este trabalho procurará analisar alguns traços que se relacionam ao de- 
talhamento do perfil sócio-econômico do subconjunto da força de tra- 
balho que aufere baixos rendimentos. O critério adotado para a deter- 
minação desta parcela de mão-de-obra foi o de tomar as informações 
dos primeiros 25% mais pobres dos ocupados e assalariados'21. Traba- 
lhar com 1/4 desta população ocupada é altamente relevante, pela sim- 
ples razão de.que, a partir do painel delineado através da análise das 
Informações desta parcela de indivíduos, obter-se-ão características im- 
portantes da massa da trabalhadores que, pelo exercício de sua ativi- 
dade, recebem uma remuneração que se situa ao redor do salário míni- 
mo legal. 

Os valores fixados na história do salário mínimo apresentaram signifi- 
cativas variações ao longo do tempo (gráfico 1). Subdividindo o período 
compreendido entre 1940 e 1985 em três fases, constata-se uma tendên- 
cia à queda do valor do salário mínimo entre os anos de 1940 e 1951, 
determinando que neste último ano o seu valor correpondesse a 36,8% 
do valor fixado em 1940. Entre 1952 e 1963 são conhecidos os maiores 
valores para o salário mínimo, sendo que em 1959 ele era 19,4% supe- 
rior ao de 1940. O aumento do patamar ínflacionário no inicio dos anos 
60, a decretação de uma rígida política salarial a partir de 1965, e o cer- 
ceamento à atuação do movimento sindical definiu uma tendência de- 
clinante do valor do salário mínimo- Apesar da maior presença do movi- 
mento sindical e da vigência de uma nova política salarial no fim dos 

(1) Formulações desta visão podem ser encontradas em Paulo,Renato Souza e Paulo Eduar- 
do Bailar, "Salário mínimo e taxa de salários no Brall" Pesquisa de Planejamento Econô- 
mico, vol. 9, nf 3, 1979; e João Luiz M. Sabota. "A controvérsia sobre o salário mínimo 
ea taxa de-salário na economia brasileira: novas evidências" Revista de Economia e Po- 
lítica, vol.5, n? 2. 1986. 

(2) Exclui-se do conjunto dos assalariados a parcela relativa aos trabalhadores domésticos. 
Metodologlcamente, justifica-se a sua exclusão pelo fato de que esta parcela de ocupa- 
dos Insere-se Junto ao mercado de trabalho de forma diferenciada em relação aos assa- 
lariados- Porém, deve-se salientar que os trabalhadores domésticos se encontram incluí 
dos no total de ocupados. 

Base: Jul-40 ■ 100 

TH '  |  1  "i' 1   1  1   1  1  1  1  1  1  1 1 T 'i 
40 

11) Inllator utilizado ■ ICV do DIEESE 
Fonte: DIEESE. 

T ' 1. 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i" i"!  T 'TT 1—1—r-r—V 
50 60 70 

^> 



trabalhadores sindicalismo 
Tabela 1     ■ 
Grande SIo Paulo 
Salário Mínimo Nominal, Ração Essencial Mínima e Salário Minlnio Necessário 
1984 - 86 

Meses 

Out-84 ' 

Nov 

Dez 
Jan-85 
Fev 
Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Ago 

Set 
Out 

Nov 
Dez 

Jan-86 

Salário Mínimo 
Nominal 

Raçio Essencial 
Mínima (1) 

Salário Mínimo 
Necessário (1) 

Cri V» dos Ocupados com 
Rendimento Inferior 

Crt 
■A dos Ocupados com 

Rendimento Interior 
Crt 

97,178 13,1 100.827 19,4 

166.560 23,2 107.574 15,2 

166.560 17,8 115.047 13,4 

166.560- 17,4 127.028 14,5 

166.580 13,8 134.101 

18,5 145:358 

11,8 

14,3 

168.560 15,8 150.699 14,9 

333.120 23,1 185.672 10,7 

333.120 20,5 176.080 12,1 

333.120 15,8 209.108 

333.120 15,3 252.237 

10,8 

12,5 

333.120 16,0 281.575 13,5 

333.120 14,0 314.249 13,5 

600.000 21,7 390.041 15,6 

600.000 16,0 425.685 13,1 

600.000 12,6 529.660 
600.000 13,7 607.293 

12,4 

19,3 

(V Boletim ao DIEESE, v. 3, oul-da. 1984; v. 4, Jtn-da. 19BS: v. 5, yen. 198Í. 
Fonte: SBP ■ Converto SEADEJOieESE.       

655.464 
712.428 

745.141 

819.480 

886.397 
988.250 

1.029.418 

1.141.815 

1.212.019 
1.428.649 

1.705.859 
1.805.526 

2.005.135 
2.435.164 

2.655.000 
3.327.258 
3.906.768 

%dos Ocupados com 
Rendimento Inferior 

82,4 

82,2 

77,6 
82,1 

78,0 

76.7 

7í.B 

76,6 
79.8 

78.2 
80,3 
77,7 

79,6 
81,1 

anos 70, pode-se dizer que a manifestação aguda da crise econômica, 
acarretando a elevação brutal do desemprego e a adoção de políticas 
recessivas, viabilizou a manutenção do salário mínimo real em um pa- 
tamar extremamente deteriorado. A deterioração do salário mínimo nos 
últimos 25 anos foi de tal intensidade, que seu novo valor fixado pelo 
Plano de Estabilização Econômica é 57,3% menor que o observado em 
1959 e o mais baixo dos últimos 35 anosP).- 

Na tabela 1 são apresentadas as proporções de ocupados que recebem 
rendimentos inferiores ao salário mínimo, à ração essencial e ao salá- 
rio mínimo necessário. Em primeiro lugar, cabe salientar que a propor- 
ção de pessoas que auferem rendimentos abaixo do mínimo nos me- 
ses de reajuste (maio e novembro) varia de 21,7% a 23,2%, havendo um 
declínio destas proporções nos meses entre reajustes. Pode-se dal in- 
ferir que, na ausência de um processo inflacionário, a parcela de indiví- 
duos com rendimentos Inferiores ao mínimo estabilizar-se-ia num pata- 
mar próximo a 22,0%, o que corrobora o critério elegido neste trabalho 
de escolher os 25% mais pobres. Em segundo lugar, observa-se que uma 
parcela significativa dos ocupados auferem rendimentos inferiores ao 
valor da ração essencial básica e nos meses que antecedem o reajuste 
do salário mínimo, a ração essencial é maior que a remuneração míni- 
ma legal. Ainda sobre esse ponto merece ser comantádo que a ração 
essencial está restrita somente ao padrão alimentar rrjfnimo necessá- 
rio para a reprodução adequada do trabalhador, não se considerando 
os gastos em transportes, saúde, habitação etc, bem como aqueles re- 
lativos aos outros Indivíduos que compõem a família trabalhadora. Em 
último lugar, a análise do valor do salário mínimo necessário calculado 
pelo DIEESE e a proporção de pessoas que auferem rendimentos abai- 
xo deste parâmetro demonstra a gritante situação de precariedade de 
renda da maioria da população ocupada. 

OS 25% MAIS POBRES 

A tabela 2 apresenta os níveis de rendimentos médios reais para o to- 
tal e para os 25% mais pobres dos ocupados e assalariados, respecti- 
vamente. Além disso, encontra-se indicada a proporção da renda do tra- 

balho principal apropriada pelos 25% dos ocupados e assalariados em 
relação aos totais de rendimentos. 
Quanto aos ocupados, em primeiro lugar constata-se que o rendimento 
médio real destes 25% situa-se sempre num patamar mais baixo que 
o do salário mínimo. Em segundo lugar deve-se ressaltar, Inclusive, que 
o nível máximo de rendimentos desta parcela de 25 % de ocupados apre- 
sentou, entre 1984 e 1986, uma evolução muito próxima à observada pa- 
ra o salário mínimo/Portanto, defini-se um padrão de rendimentos do 
primeiro quartil dos ocupados caracterizado por valores que, no máxi- 
mo se igualam ao salário mínimo. E por último, verifica-se que a vigèn- 
ciadestes baixos rendimentos não pode ser entendida como decorrên- 
cia de uma insuficiente massa de rendimentos, na medida em que se 
certifica que estes 25%, em seu coniunto, apropriam, em média, somente 
5,0% do total da massa de rendimentos do trabalho principal. 

A situação encontrada para a parcela dos primeiros 25% dos assala- 
riados indica um nível de rendimento médio real praticamente igual ou, 
no máximo, 1,36 vezes o salário mínimo. Este padrão médio de rendi- 
mento dos primeiros 25% da distribuição dos assalariados, está deter- 
minado (e também explicado) pela existência de uma legislação traba- 
lhista que, em relação ao trabalho assalariado, reconhece como remu- 
neração base o salário mínimo. Também quanto aos assalariados 
constata-se que seu conjunto de.trabalhadores que conformam os 25% 
apropriam, em média, somente 6,0% da massa de salários. 

Como quadro geral, fica esboçado que tanto os ocupados corno os as- 
salariados de baixas rendas, obtém rendimentos médios e máximos que 
não se diferenciam significativamente do salário mínimo, fato que náo 
só comprova a precariedade de seus níveis de rendimentos, como de- 
termina que a proporção relativa de renda apropriada por estes indiví- 
duos seja extremamente baixa. 

(3) Definindo o salário mínimo de julho de 1940 igual a 100, obtém-se para 1959 um Indico 
de 119,5 e para março de 1986 de 51.0. 

taoeia i       
Grande São Paulo 
Rendimentos Reais W 
1984-85 

ensals dos Ocupados e Assalariados no Trabalho Prlnclp ai™ 

Ocupados Assalarl sdos 

Tota 25% Mais Pobres 
(BV(A) 

% 

Tota 25% Mais Pobres 
(DV(C) 

% 
Meses Total de 

Rendi. 
manto» 
CriKA) 

Média 

Total de 
Rendi- 
mentos 
Crt(B) 

Média 

Total de 
Rendi- 

mentos 
Crt(C) 

Média 

Total de 
Rendi- 

mentos 
Crt (D) 

Média 

Nov.84 7.544.511 2.663 308.346 432 4.1 5.318.525 2.682 301.843 608 5,7 

Dez 7.233.565 2.800 402.931 535 5,6   ■ 5.076.379 2.828 313.948 697 6,2 

Jan.85 7.913.783 2.934 333.004 494 4.2 5.782.086 3.083 362.323 - 737 6,3 

Fev 6.875.023 2.570 283.528 432 4.2 5.050.778 2,743 293.410 637 5,8 

Mar 8.625.980 2.644 302.217 472 4,6 5.032.886 2.772 303.035 667 6,0 

Abr 7.672.234 2.684 312.104 398 4,1 5.589.847 2.779 283.683 563 5.1 

Mal 9.404.683 2.779 308.813 365 3,3 6.937.972 2.866 359.466 578 5,2 

Jun 10.182.893 2.973 521.807 562 5,1 7.680.302 3.110 550.862 814 7.2 

Ago 10.940.905 
2.828 
3.054 

493.123 
564.953 575 5,2 8.265.398 3.178 507.593 779 6,1 

Sei 10.107.158 2.974 417.622 489 4,1 . 7.495.905 2.998 449.396 717 6,0 

Out 11.021.410 2.848 410.740 423 3,7 8.180.374 2.939 448.603 643 5,5 

Nov 10.970.773 3.089 386.210 432 3,5 7.943.583 3.131 424.599 654 5,3 

Dez 9.658.616 2.837 552.609 551 5.7 7.378.961 2.993 472.764 752 6.4 

Jan-86 11.792.197 2.855 522.999 505 4.4 8.829.877 2.893 628.254 747 7,1 

Fev 10.951.459 2.931 474.241 502 4,3   . 6.423.012 3.050 557.695 745 6,6 

11) tnllitor Utilizado ■ ICV do DIEESE. Valorei em Crt 1.000 de leveielro de iate.  • 
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Tabela 3 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, 
1985 

segundo Total • 25% mais Pobres, por Posição na Ocupação 
Em porcentagem 

Ocupados e Assalariados 
Poslçio na Ocupaçio 

Asstflartado AutOnomo Serviços 
Domésticos Outras 

Total de Ocupados 100,0 71,8 14.8 9.1 4.3 
25% Mais Pobres 100,0 *T.4 21.9 29.2 1.5 

Total de Assalariados 100,0 ioo;oo — - — 
25% Mais Pobres 100,0 100.O - — — 

Fonle: SEP • Convinlo SeADE/DieBSe. 

Tabela 4 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, 
1985 

segundo Total e 25% mais Pobres por Setor de Atividade 
Em porcentagem 

Ocupados e Assalariados Total 
Setor d» Atividade 

Indústria da 
TranslormaçSo 

Con.truçlo          CotnéfC|<) 
*-'*"•          Do^^o. 

Outros 

Tdal da Ocupados 100,0 33,4 3.3 13,1 40,4 9.1 0,7 
25% Mais Pobres 100,0 19,6 2.5 15.6 31,6 29,2 1,6 

Total de Assalariados 100,0 42,5 3.6 11,3 42,0 0,6 
25% Mais Pobre» 100,0 34.8 4.7 18,8 40,2 1,8 

Fonf: SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Os dados que serão analisados em seguida são relativos à média de 
1985 e foram agrupados para o total de ocupados, destacando o con- 
junto dos assalariados, e para os respectivos 25% mais pobres dos ocu- 
pados e dos assalariados. Como norma geral, a análise privilegiará os 
25% dos ocupados de baixos rendimentos, fazendo-se somente algu- 
mas comparações com os outros três grupos. 

As Informações apresentadas nas tabelas 3,4 e 5 mostram que um ele- 
vado segmento (47,4%) dos ocupados que compõem o primeiro quartil 
são assalariados. Observa-se também uma maior presença de trabalha- 
dores autônomos (21,3%) e domésticos (29,2%), do que em relação ao 
total dos ocupados (14,8% e 9,1%, respectivamente). Por outro lado, 
analisando-se a distribuição dos 25% mais pobres, segundo os setores 
em que exercem sua atividade produtiva, vô-se que 19,5% alocam-se na 
Indústria de transformação. Os ocupados de baixos rendimentos se en- 
contram empregados numa proporção maior no setor serviços (60,8%), 
inclusive os serviços domésticos, e 72,5% em unidades com menos de 
50 empregados. 

Comparando-se a distribuição dos 25% dos ocupados e dos assalaria- 
dos observa-se que há um predomínio destes Indivfduçs nas empresas 
com menos de 50 empregados (72,5% e 57,1%, respectivamente). Con- 
tudo, chama atenção que 42,9% dos assalariados trabalham para em- 
presas com mais de 50 empregados. 

Parcela substancial dos 25% de assalariados encontra-se empregada 
na Indústria de transformação (34,6%) sendo que ó também considerá- 
vel a participação de ocupados de baixa renda neste setor de atividade 
(19,5%). 

Em resumo, pode-se dizer que, deste conjunto restrito de ocupados, a 
maior parte se emprega em pequenas unidades • não sendo desprezí- 
vel, porém, a proporção que trabalha em empresas médias e/ou gran- 
des - e atuam no setor serviços. Quando são analisadas as informações . 
segundo a posição na çcupação, nota-se que os assalariados se em- 
pregam relativamente nriais ha Indústria de transformação que os ocu- 
pados, ocorrendo o Inverso em relação ao setor serviços. Ainda ne$te| 
sentido, pode-se afirmar que os atuais trabalhadores de baixa renda na 
Grande São Paulo apresentam um perfil ocupaclonal semelhante ao ob- 
servado em pesquisas anteriormente realizadas nesta mesma região me- 
tropolitana ou em outras regiões brasileiras'*'. 

Outras informações obtidas pela PED ajudam a explicar melhor a in- 
serção produtiva destes indivíduos. Em primeiro lugar (tabela 6), destaca- 
se que grande parte destes 25% de ocupados (97%) se empregam em 
negócios ou empresas privadas ou em serviços domésticos, constatan- 
do-se que uma diminuta fração desses indivíduos (2,6%) se empregam 
em empresas públicas. 

Analisando os 25% mais pobres dos assalariados segundo o grau de 
formalização de trabalho (tabela 7), percebe-se que 60,9% não possuem 
registro em carteira de trabalho, o que comprova a existência de 37,3% 
de trabalhadores exercendo a atividade do trabalho como assalariados, 
sem que tenham assegurados os seus direitos. Salienta-se ainda que 
se encontram excluídos deste universo os empregados domésticos. 

(4) Ver, para São Paulo, Maria Cristina Cacclamall, "Setor Informal urbano a formas de parti- 
clpaçáo na produção", São Paulo, Ensaios Econômicos 26. FtPEJUSP, 1983. Para outras 
regiões metropolitanas ver Reglnaldo Prandl. "O trabalhador por conta própria", Ed. Sím- 
bolo, SP 1979, Leonardo Guimarães Neto e Aldemlr co Vale Souza, "A dinâmica do mer- 
cado de trabalho urbano no Nordeste", Recife, 1981. 

Este conjunto de evidências é reafirmado quando se observa que ape- 
nas 35,2% dos ocupados de baixa renda contribuem para a previdência 
social {tabela 8). Isto é apesar deste conjunto de trabalhadores estar 
totalmente inserido no processo produtivo e depender dos rendimen- 
tos do trabalho para sobreviver, conclui-se que apenas uma -terça parte 
tem seus direitos assegurados. 

Seria de se supor que os trabalhadores sem carteira assinada poderiam 
constituir um universo de ocupados cuja inserção produtiva se daria de 
modo descontínuo. Além disso, poderia se pensar que o exercício dá 
atividade nestas condições Implicaria numa Jornada média de trabalho 
mais baixa. 

Os dados da PED mostram que ambas as suposições nâo enconiram 
respaldo empírico à medida que se verifica que no total dos 25% de as- 
salariados, 37,3% não possuíam carteira de trabalho assinada, como 
foi analisado anteriormente. E apenas 2,1% exercem aüvidades de for- 
ma descontínua (tabela 9). Quanto aos 25% dos ocupados conclui-se 
que somente 15,5%! exercem atividades de forma descontínua. E. por 
último, constata-se que a jornada média de trabalho para os 25% dos 
ocupados e assalariados (tabela 10) não se diferencia subslanlívamen- 
te das Jornadas médias para os respectivos totais de ocupados e assa- 
lariados. 

Desta forma, confirma-se que os trabalhadores de baixa renda não so- 
mente exercem uma atividade produtiva contínua, como suas jornadas 
de trabalho correspondem à jornada corrente cumprida pelos ocupados, 
b que inviabiliza, inclusive, a possibilidade de um trabalho adicional (ta- 
bela 11). Portanto' uma nienbr proporção de trabalhadores sem carteira 
assinada, entre os 25% dos assalariados, não é decorrência de sua in- 
serção produtiva .ocasional. 

Tabela 5 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, 
segundo Total e 25% mais Pobres, 
por Empresas com menos de 50 Empregados e 50 B mais 
1985 Em poicentagem 

Total 
Empresas 

Ocupados e Assalariados Menos de 50 
Empregados 

50 o Mais 
Empregados 

Total de Ocupados 100.0 45.7 54,3 

25% Mais Pobres . 100.0 72.5 27.5 

Total de Assalariados 100.0 31.8 68,2 

. 25% Mais Pobres 100.0 57.1 42,9 

Fonte: SEP - Convênio SEADE/DIEESE. 

Tabela 6 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, 
segundo Total 8 25% mais Pobres, 
por Tipo do Negócio ou Empresa 
1985 Em porc enlaoem 

1 
Total 

Tipos de Negóc os ou Empresas 
Ocupados e Assalariados 

Privado Pública DoSm7st.NSoSab8 

Total de Ocupados 100,0 81,4 6.8 11.4 0.3 

25% Mais Pobres 100.0 61,6 2.6 35.4 0,5 

Total de Assalariados 100.0 91.8 7.9 0,3 

25% Mais Pobres 100.0 96,0 3.5 0.5 

Fonte: SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE. b 
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Tabela 7 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Assalariados, segundo Total a 
25% mais Pobres por Carteira Profissional Assinada 
ou não Assinada pelo Atual Empregador 
1985 Em porcentagem 

Carteira Prollsslonal 

Assalariados Não Assinada 
Func. 

Público 
Outros 
Motivos 

Assinada 

Total de Assalariados 6,6 
25% Mais Pobres 100,0 

13,1 
3'7,3 ' 60,9" 

Fonle: SEP ■ Convinlo SEADE/DIEESE. 

Tabela 8 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Contribuição para a Previdência Social 
1985 Em porcanlagem 

Ocupados • Assalariados Total 
ConUibulçSo pari a 

Sim 
Previdência Social 

Nio 

Total da Ocupados 100,0 73,8 26,2 

25% Mais Pobres 100,0 35,2 64,8 

Total de Assalariados 100,0 87,6 12.4 

25% Mais Pobres 100,0 63,9 36,1 

Fontes: SEP ■ Convênio SEAOEKHEESS. 

Tabela 9 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados. 
segundo Total e 25% mais Pobres. 
por Freqüência do Trabalho 
1985 

Em porcentagem 

Total 
Freqüência do Trabalho 

Ocupados e Assalariados 
Continua Descont. 

Regular 
Descont. 
Irregular 

Total de Ocupados 100,0 94,0 O 1.7 
25%Mais Pobres 100,0 84,5 11,5 4.0 

Tolai de Assalariados 100.0 98,7 1.2 0.1 
25% Mais Pobres 100,0 97,9 1,9 0.2 

. Fonle: SEP - Convênio SEADi/DlEESE. 

Até o presente se procurou delinear algumas características básicas da 
forma de inserção dos trabalhadores que conformam os 25% mais po- 
bres da população ocupada. Com o objetivo de aprofundar a visão que 
aqui vem se esboçando, avançar-se-á em relação a algumas caracterís- 
ticas determinadas pela inserção social ou pelo próprio perfil dos tra- 
balhadores. 

Diferenciando-se em relação ao total dos ocupados (tabela 12), a parce- 
la dos 25% apresenta uma razoável proporção de chefes de família 

(22 2,>/o) e uma participação mais extensa de cônjuges (25,2%) e filhos 
(37'5%) A elevação das participações de cônjuges e filhos face a um 
decréscimo da de chefes Indica que, nas famílias mais pobres, se ob- 
serva uma incorporação maior da mulher e dos filhos, refletindo a maior 
necessidade das famílias de baixa renda em traçar uma estratégia de 
sobrevivência. Isto acarreta uma incorporação mais extensa do núcleo 
familiar no mercado de trabalho. Nesta sentido cabe salientar que a 
maior proporção de mulheres (60,7%) no total dos ocupados de-batxa 
renda (tabela 13) se situa num nivel bastante superior à obtida para a 
totalidade da ocupação (37,9%). Comportamento semelhante pode ser 
visto em relação aos assalariados pois a participação da mulher de 
43 7% no total dos assalariados de baixa renda, decresce para 33,0 /o 
no'conjunto dos assalariados. Também se verifica uma grande parcela 
de menores sendo Incorporada ao mercado de trabalho entre os ocupa- 
dos de baixa renda (tabela 14). Enquanto para o total da ocupação há 
apenas 8,2% com menos de 18 anos. para os 25% mais pobres dos ocu- 
pados obtém-se uma participação de 22,7%. 

Em suma, a vigência de uma baixa remuneração para uma parcela subs- 
tantiva da população obriga o núcleo familiar a lançar ao mercado de 
trabalho um número maior de seus membros (mulheres e filhos). Este 
fenômeno parece decorrer, fundamentalmente, de uma Insuficiência de 
rendimentos obtidos pelo chefe. 

Outras variáveis podem explicitar melhor as características dos ocupa- 
dos de baixa renda. Uma delas refere-se à cor do trabalhador: há uma 
proporção maior de negros e pardos no estrato dos 25% dos ocupados 
(tabela 15). Comportamento semelhante é obtido quando se analisa a 
distribuição dos assalariados de mais baixa renda. Quanto à capacida- 
de dos ocupados em ler e escrever (tabela 16). nota-se uma maior pro- 
poção de analfabetos entre os trabalhadores de rendimentos inferiores, 
tanto para a distribuição dos ocupados como para a dos assalariados. 

Interessante notar que, entre os ocupados de baixa renda, encontra-se 
uma maior participação de trabalhadores oriundos de outros Estados 
(tabela 17), sendo que não se observam diferenças marcantes quanto 
ao tempo de residência na Grande São Paulo para o total dos ocupados 
e para os correspondentes 25% mais pobres (tabela 18). Enfim, consta- 
ta-se entre a população de baixa renda uma proporção maior de negros, 
analfabetos e migrantes. 

Concluindo, os dados relativos aos 25% mais pobres dos ocupados e 
assalariados indicam que uma proporção significativa se emprega em 
atividades econômicas organizadas (por exemplo, na Indústria de trans- 
formação e em unidades com maisde 50 empregados); segundo, uma 
grande parte não tem assegurados ós direitos trabalhistas. Em terceiro 
lugar, verificou-se que a grande maioria desta parcela dos ocupados exer- 
ce trabalho de forma contínua e jornada de trabalho extensa, não se 
distinguindo, significativamente, do total dos ocupados; além disso, a 
grande maioria não possui trabalho adicional. Por último, observou-se 
uma participação significativa dos chefes de família entre os 25% dos 
ocupados e assalariados mais pobres. 

Tabela 10 
Grande São Paulo 
Média de Horas Semanais Trabalhadas pelos Ocupados e Assalariados, Total e 25% mais Pobres 
1984-86 

Média de Horas Semanais Trabalhadas 
Meses Ocupados Assa ariados 

Total 25% Mais Pobres Total 25% Mais Pobres 
Novembro.84 44 41 43 45 
Dezembro 48 43 46 48 

Janelro-SS 39 38 39 40 
Fevereiro 43 39 43 44 

Março '44 39 44 43 
Abril 43 40 43 43 

Maio 42 37 41 42 

Junho 43 41 43 44 

Julho 44 40 45 44 

Agosto 44 42 45 45 

Selembro 44 41 45 45 

Oulubro 44 39 45 45 

Novembro 43 40 42 43 

Dezembro 45 42 45 46 

Janeiro-86 26 34 37 39 

Fevereiro 40 37 40 41 

fonle.- SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE 

Tabela 11 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalarldos, segundo Total o 25% mais Pobres, por Exercício de Trabalho Adicional 
1985 Em porcentagem 

Ocupados a Assalariados Total 
Exerce Trabalho Adicionai 

Sem Trabalho 
Adicionai Com Remuneraçéo Sem Remuneração 

Total de Ocupados 100,0 6,3 0,3 93,4 

25% Mais Pobres 100,0 5,4 0,2 94,3 

Total de Assalariados 100,0 5,S 0,3 93,8 

25% Mais Pobres 100,0 4,2 0,2 95,6 

FONTE: SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE. 
i 
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Tabela 12    
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados 
1985 

s Assalariados, segundo Total e 25% mais Pobres, por Posição na Família 
£m porcentagem 

Total 
Posição na Fârnllla 

Chefe Cônjuge Filho 
Empregada 
Doméstica Outras 

Total de Ocupados 100,0 47,2 15,7 28.0 1,9 7.2 

25% Mais Pobres 100,0 22.2 25,2 37,5 6.2 8,9 

Total de Assalariados 100,0 4T,3 11.6 32.8 7.8 
25% Mais Pobres 100,0 23,6 13.3 62.1 11,0 

Fome: SEP • Convênio SEACIE/DIESE. 

Como vem se apontando em análises anteriores da PED. os níveis de 
rendimentos reais dos primeiros decil e quartil da distribuição dos ocu- 
pados apresentam comportamentos que se assemelhanrt ao do salário 
mínimo. Além disso, este trabalho mostrou que os ocupados que com- 
põem este universo apresentam características que demonstram não 
serem válidas as proposições de que os trabalhadores de baixa renda 
se inserem basicamente de forma descontínua-no mercado de trabalho 
(trabalho irregular, curta jornada de trabalho etc.) e em setores de ativi- 
dades consideradas não organizadas; de modo capitalista. 

As características que definem o perfil dos ocupados de baixa renda 
decorre da forma como esses se articulam junto ao mercado de traba- 
lho, forma esta que se encontra determinada, segundo condições mais 
gerais de subordinação do trabalho, à esfera diTproduçáo. Ou melhor, 
o painel aqui traçado indica que, dada a vigência de baixos rendimen- 
tos para uma parcela substantiva dos trabalhadores, conclui-se que a 
incorporação das mulheres, menores e migrantes ao mercado de traba- 
lho se dá segundo níveis de remuneração que, obrigatoriamente, devem 
se equiparar ao salário mínimo ou estar abaixo dele. Estes elementos 
explicam uma presença mais extensa de ocupados com suas caracte- 
rísticas no estrato inferior da distribuição de renda. 

Tabela 15 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Cor 
1985 Em porcentagem 

Ocupados s Assalariados Total Cor 
Branca Prot» . Amarela Parda 

Total de Ocupados 100,0 68.9 7.2 2.7 21,5 
25% Mais Pobres 100.0 58,0 10.2 M 30.3 

Tolal de Assalariados 100.0 70.1 6.5 2.5 20,9 

25% Mais Pobres 100.0 61,2 8.7 1,3 28.8 

Tabela 13 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, 
segundo Total e 25% mais Pobres, por Sexo 
1985 En porcenlaçem 

Ocupados e Assalariados Tolal | 
Sexo 

Homens Mulheres 

Total de Ocupados 100,0 ' .   62,1 37.9 
25% Mais Pobres 100,0 .39,3 60.7 

Tolal de Assalariados 100.0. 67.0 33,0 
25% Mais Pobres 100,0 56.3 43,7 

Fonlt: SEP • Convênio SEADE/DIEESE. 

Tabela 14 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalafiados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Idade 
1985 

Em porcenlagom 

Ocupados a Assalariados Tolal 
Idade 

10 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

18 a 24 
anos 

25 a 39 
anos 

40 anos 
o mais 

Tolal de Ocupados 100,0 1.9 6.3 24,0 44.1 23.8 
25% Mais Pobres 100,0 6.5 16.2 25.7 29.1 22,6 

Tolal de Assalariados 100.0 1.5 6.9 27,7 45,1 18,8 
25% Mais Pobres loo.o 5.7 20,9 35.0 25.3 13,1 

Fome: SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE 

Fonle: SEP ■ Convênio SEADe/DlEESS 

Tabela 16 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Instrução 
1985 Em porcentagem 

Ocupados s Assalariados Total 
Sabe Ler a Escrever 

Sim N8o 

Total de Ocupados 100.0 93,9 6,1 

25% Mais Pobres 100.0 87.7 12.3 

Total de Assalariados 100.0 95.4 4.6 

25% Mais Pobres 100.0 91.7 8.3 

Fonle: SEP ■ Convênio SEADEIOIEESE 

Tabela 17 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Residência1 Anterior 
1985 Em porcentagem 

Residência Anterior 

Ocupados e 
Assalariados 

Tolal de Ocupados 

Municípios    n,.,r„. 
To,i" «f»       UuHtetah»   0utros       0ulros 

Grande   ZJfjSSSi   Eslados       Paise. 
Sáo Paulo ** E,,3do 

100,0 40.5 17,6 40,1 

25% Mais Pobres      100,0 39,6 45,2 
1,9 
0.8 

Tolal de Assalariados      100,0 43,2 16,8 38,8 1.2 

25% Mais Pobres      100.0 46.7 10.9 41.8 0.6 

Fonte: SEP ■ Convênio SEAOE/OIEESE 

Tabela 18 
Grande São Paulo 
Distribuição dos Ocupados e Assalariados, segundo Total e 
25% mais Pobres, por Tempo de Residência na Grande São Paulo 

1985 £rt, porcentagem 

Ocupados e Assalariados Tolal 
Tempo da Resldõncla na 

Paulo 
Grande São 

Mi 1 ano 
De 1 a 3 

anos 
Mais de 3 

anos 

Tolal de Ocupados 100,0 2.8 3.0 94.4 

25% Mais Pobres 100.0 4,4 3.7 92,0 

Tolai de Assalariados 100,0 2,7 2,8 04.5 

25% Mais Pobres 100.0 4.7 3.6 91.7 

Fonle: SEP ■ Convênio SEADE/DIEESE 

IMPORTANTE VITÓRIA CLASSISTA 
0 3° Congresso do Movimento de Oposíçõo Sindical Metalúrgica de 
São Paulo, realizado nos dias 24 e 25 d? maio. conslllulu-se em 
uma Importante vitória política do setor classista da categoria 
contra as manobras do peleguismo e dos setores oportunistas que 
procuram dividir as forças^a CUT em função de uma perspectiva de 
conclliaçõo com a peleguismo. 

CAUSA OPERARIA 
julho 1986 

O3? Congresso do MOSMSP contou 
com a participação de 105 delega- 
dos, representativos das prin- 

cipais empresas da categoria, eleitos em 
plenária por região ou por .fábrica. 

A realização do Congresso não foi uma 
tarefa simples e nem tranqüila. O objetivo 
do 3? Congresso era realizar um grande 

congresso, amplamente divulgado e discu- 
tido, convocado pela CUT para escolher 
a direção cutista na categoria. Esta inicia- 
tiva foi torpedeada por um setor minori- 
tário da oposição (ALN) que se apoiou na 
conduta ambígua e vacilante da direção da 
CUT estadual de São Paulo e no apoio — 
informal— do sindicao dos bancários e da 
direção estadual do PT. 

Ao endossar a conduta divisionista da 
minoria e, assim, desautorizar o Congres- 
so como instância da CUT, a direção es- 
tadual cometeu um erro grave, que pode- 
ria ter sérias conseqüências na luta contra 
o peleguismo, enfraquecendo a Oposição. 

A conduta ambígua da CUT ficou mar- 
cada também pelo fato de que, primeira- 
mente, ela opôs ao 3? Congresso um ou- 
tro congresso da CUT e que, posteriormen- 
te, foi transformado em plenária, dimi- 
nuindo assim a sua legitimidade para su- 
perar a divisão existente e concedendo uma 
certa margem de manobra para os setores 
minoritários que não querem se submeter 
a uma disciplina democrática da maioria, 
garantindo assim a unidade do setor cu- 
tista dentro da categoria. =0 
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Diante üisso, a realização do 3? Con- 
gresso, o apoio que este recebeu da dire- 
ção da CUT Regional da Grande São Pau- 
lo, e a representatividade que demonstrou 
ter no interior da categoria, bem como as 
resoluções ali aprovadas foram uma ine- 
gável vitória contra o divisionismo e as ten- 
dências oportunistas dentro da CUT, for- 
talecendo a perspectiva classista na luta 
contra o peleguismo. 

A importância deste acontecimento não 
se restringe aos limites da categoria meta- 
lúrgica de São Paulo —o que por si só já 
seria muita coisa— mas tem uma impor- 
tância decisiva para o desenvolvimento da 
CUT 

Como já dissemos no número anterior 
de CAUSA OPERÁRIA, o que está em jo- 
go são duas concepções distintas e opos- 
tas da construção da CUT. Uma que luta 
por uma organização independente do mo- 
vimento operário, outra que vê na aliança 
com o peleguismo, ou setores dele, um ata- 
lho para a construção de uma CUT de1 

massas. 
A luta do MOSMSP contra a tendên- 

cia oportunista e conciliadora é uma im- 
portante referência para os.demais setores 
classistas que buscam uma via de desen- 
volvimento independente para as suas lu- 
tas em todo o país. 

Resistir ao pacote e construir uma 
alternativa operária 

O MOSMSP manteve neste 3? Congres- 
so o conteúdo classista que marca sua tra- 
jetória política. Afirmam, nas teses apro- 
vadas, que «às reivindicações de salário 
emprego e ligamos as propostas de mudan- 
ças mais gerais, como a negação ao paga- 
mento da dívida externa e a reforma agrá- 

ria radical, pois elas dão a dimensão das 
transformações que nossas reivindicações 
exigem. Nosso objetivo, portanto, é man- 
ter e aprofundar os rumos que vinha de- 
senvolvendo o movimento operário e sin- 
dical antes do pacote, isto é, o de conse- 
guir apresentar suas propostas em conjun- 
to, formando um todo alternativo à polí- 
tica de classe (e não corporativa e 
economicista...).» 

Assim, partindo das reivindicações da 
Campanha Nacional de Lutas da CUT (íe- 
cuperação das perdas salariais, 40 horas, 
salário mínimo real, salário-desemprego 
etc) o congresso propõe avançar na luta 
pelo poder operário- e pelo socialismo. 

A existência da direção pelega no Sin- 
dicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
constitui um dos entraves fundamentais 
para a luta da classe trabalhadora, tanto 
nos metalúrgicos, como no seu conjunto. 
Assim, a grande preocupação dos compa- 
nheiros neste Congresso foi a necessidade 
de estruturar desde já uma direção alter- 
nativa da CUT para a categoria. 

Em verdade, os metalúrgicos de São 
Paulo, já se encontraram na situação de 
existência de duas direções. A Campanha 
Salarial Unificada de 85 consagrou deci- 
didamente o MOSMSP como direção al- 
ternativa da categoria. As lutas cotidianas 
nas fábricas, desenvolvidas e dirigidas pe- 
los militantes do MOSMSP, e as diversas 
negociações em que é solicitada a presen- 
ça da CUT, confiriam amplamente este 
quadro. 

Avançar neste proceso e construir essa 
direção no principal reduto do peleguismo 
no país é uma tarefa que interessa a todos 
os sindicalistas combativos do país. Cum- 
pre à CUT, estadual e regional, oferecer ao 
MOSMSP todo o apoio político e mate- 

rial necessário para a realização dessa ta- 
refa. Recusar esse apoio em nome da ati- 
vidade divisionista da minoria é simples- 
mente enfraquecer a luta contra o 
peleguismo. 

Duas tarefas importantes 
Realizado o 3? Congresso, que reforçou 

as posições do MOSMSP como alternati- 
va na categoria, duas tarefas se colocam 
para o próximo período. 

De uma lado, está a organização das lu- 
tas por aumento salarial, que está crescen- 
do em um grande número de categorias e 
que tem tido uma importante dimensão 
nos metalúrgicos. O que está colocado é 
organizar esta luta em unidade com as de- 
mais categorias que estão entrando nela. 
Este combate imediato deverá servir de 
preparação para a Campanha Salarial Uni- 
ficada de 86, que poderá ser ampliada em 
relação ao ano passado tanto pela tendên- 
cia geral do movimento, como pela incor- 
poração de categorias que têm datas-base 
em outras épocas (metalúrgicos do interior, 
bancários). 

De outro lado, está a luta para que a re- 
presentação da CUT dentro dos metalúr- 
gicos seja resolvida de uma vez por todas 
e que se acabe com o divisionismo. O cor- 
reto para superar a divisão atual seria a 
realização de um Congresso da CUT, on- 
de todas as deliberações fossem acatadas 
por todos os setores. 

O 3? Congresso do MOSMSP foi um 
importante passo político nos dois senti- 
dos, preparar as lutas, criar uma alterna- 
tiva de direção e fortalecer a perspectiva 
classista na categoria. 

Linda Sereno (Militante do MOSMSP) 

DEGRE 
0 governo diz que 

é pluralista e democrática. 
Mas não é bem assim. 

JORNAL DA TARDE 
25/7/86 

È deselegante. Tem a aparência 
de alguma coisa feita com tesoura e 
cola, e exibe até mesmo falta de 

. conhecimento Jurídico. Essas fo- 
ram as Impressões Iniciais que o 
jurista Octávlo Bueno Magano, 
professor titular de Direito do Tra- 
balho da Universidade de S&o Pau- 
lo, .teve sobre o projeto de lei que 
pirata das negociações entre empre- 
gadores e trabalhadores e do exer- 
.clçio do direito de greve. 
' "'^Pter enquanto no texto da In- 
tròàuÇâo ao Plano de Metas o go- 
verno refere-se a uma revisão do 
"Modelo sindical (...) segundo uma 
concepção pluralista e democráti- 
ca", o projeto de ,lel foi concebido 
em função de categorias profissio- 
nais e de sindicatos únicos, afirmou 
Magano,."o que nâo é nem pluralis- 
ta nem democrático". 

Segundo ele, o atual projeto 
traz apenas uma boa novidade para 

os'trabalhadores: a possibilidade 
dei-arbitragem para a solução de 
Ihnpasses, colocada de forma bem 
icl&ra, o que "é bom porque reduz o 
intervencionismo, descohgestlona 
a Justiça do Trabalho, e é um modo 
deiprestlglar a autonomia das 
partes". 

O professor Magano, contudo, 
assinala o fato de que a arbitragem 
j!á estava prevista no artigo 613 da 
CLT, mas sem realce: 
''. •; — E a expressão mais correta é 
arbitragem e nâo arbitramento, co- 
mo está no projeto de lei, porque 
este último é usado nas referências 
a processos de liquidação. 

De resto, elft aflnna,.a estrutura 
continua a mesma,'ou seja, "os tra- 
balhadores continuarão reclaman- 
do por terem tantas condições e 
prazos, que ninguém conseguirá fa- 
zer greve coin base na lei". 

Dúvidas 
Ele chama a atenção para um 

assunto que produz dúvidas: a pos- 
sibilidade de que os trabalhadores 
de empresas públicas façam greve. 
É que o artigo 36 do projeto de lei 
dá nova redação ao artigo 566 da 
CLT: ali, o parágrafo único ganhou 
nova redação, e exclui da proibição 
de constituírem sindicatos os tra- 
balhadores de empresas públicas. 

Há duas interpretações possí- 
veis, alerta ele. Como os emprega- 
dos podem ser sindicalizados, po- 
dem também fazer greve. Outra in- 
terpretação: nao podem fazer gre- 
ve, porque são impedidos pela 
Constituição — ela proíbe as greves 
em serviços públicos e atividades 
ôsscnclS-ls 

E mesmo o texto da Constitui- 
ção é sujeito a mais duas Interpre- 
tações: uma pode considerar servi- 
ço público até mesmo "o de um em- 
pregado de uma fábrica de fósforos 
controlada pelo governo", diz Ma- 
gano; outra, mais estrita, considera 
apenas as atividades essenciais 
(nas quais não se enquadrariam, 
por exemplo, os jardlnelros da pre- 
feitura). 

— Aqui o texto dá margem para 
entendermos que continua vedada 
a greve para qualquer tipo de ativi- 
dade pública — ele conclui. 

Descuido 
O professor Octávio Magano 

encontrou dúzias de outros proble- 
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mas no texto do projeto de lei, que 
vâo desde "a falta de elegância Jú- 
ris" até a falta de conhecimento ju-* 
rldico. Só para exemplificar, ele fàz 
uma referência ao primeiro artigo 
do projeto, que define convenção 
coletiva como um contrato: "N&o se 
define a coisa pelo próprio objeto. 
A convenção deveria ter sido defini- 
da como um negócio jurídico que 
envolve atos unilaterais e bilate- 
rais. Além disso, o artigo fala ape- 
nas de relações individuais de tra- 
balho, omitindo as obrigações entre 
as partes. Um descuido". 

Outra falha técnica grave que 
Magno anotou: a arbitragem é leva- 
da em conta no capítulo sobre os 
Impasses e Ignorada como fator de 
cessação de greve no artigo 30. Sem 
falar nas improprledades de termos 
(bloqueio de acessos no lugar de 
bloqueios de vias) e numa colisão 
com a lei de segurança nacional: o 
artigo 34 classifica a participação 
de um servidor público numa greve 
como falta disciplinar. E se o gre- 
vista for um policial, pergunta ele, 
como ficamos? 

greves greves greves 

METALÚRGICOS 
DE S.  PAULO 

Durante esta quinzena fo- 
ram  muitas as greves desta ca- 
tegoria.  Abaixo listamos algu- 
mas destas greves e suas con- 
reivindicações e conquistas. 

* SIEMENS (2600) parou por au 
mento real de 15 a 23%, forma 
çao de CF., estabilidade e e - 
quiparaçao salarial. 
* IPE METALÚRGICA    (300) en 
trou em  greve em  15/07  por  35% 
de aumento,  equiparação,  restajj 
rante e uniformes.    Foi declara^ 
da  ilegal  em  17/7. 
* MICRODIGITAL (300) greve 
em 15/7 por ^0%, equiparação, 
restaurante e classificação em 
carteira. 
♦AMORTEX (800) greve em 15/ 
07 por  30%, equiparação e CF. 

* METAL RIO (330) e MAQUI- 
NAS PIRATININGA (700) greve 
em 15/07 por 20% de aumento. 
* BERGAMINI (50), ROMITEL 
(130) em greve em 15/07 por 
20% de aumento  real. 
* TUBOCAP (350) greve em 
16/07  por   aumento) real. 
* ZINCOBEL (20) greve desde 
30/06  reivindicando  20%. 
* VANASA (100) greve em 9/7 
por  30% de aumento real. 
* PHILCO (^000) greve em 10/7 
e declarada ilegal em 15/7 por 
20% de aumento, equiparação 
salarial, creche e CF. 
* SOFUNGE (5000) greve em 
11/07 julgada ilegal em 15/07, 
por 25% de aumento,' C.F. e 
equiparação salarial. O 

AS DIFERENÇAS ENTRE A ATUAL LEGISLAÇÃO 
SOBRE GREVES E G PROJETO DE PAZZIANOTTO 

FOLHA DE S.PAULO  -  27/7/86 

Os assuntos 
Oqueè 
convençío 
coletiva de 
trabalho 

O que éacordo 
coletivo de 
trabalho 

Quem autoriza 
negoclaç&cs, 
acordos e 
convenças 

Formalidades do 
acordo de 
empregados com 
a empresa 

O que devem 
conter as 
convençõese os 
acordos 

O projeto Pazzianotto 
Definida como contrato firmado entre 
sindicatos de trabalhadores e 
empregadores, estabelecendo condições 
aplicáveis às relações individuais de 
trabalho da (s) 
categoria(s). 

Conceituado como contrato celebrado 
entre um ou mais sindicatos de 
trabalhadores e um ou mais 
empregadores, estipulando condições 
aplicáveis ás relações individuais de 
trabalho nas empresas interessadas. 

A assembléia geral do sindicato autoriza 
a diretoria a negociar e contratar acordos 
econvençõess, na forma e "quorum" 
estabelecidos nos estatutos da entidade. 

A legislação em vigor 
A definição da Consolidaçáo das Leis do 
Trabalho (CLT), com outra redação, tem 
sentido igual. 

Embora com outra redaçíio, o conceito da 
CLT é praticamente o mesmo. 

A CLT impõe o "quorum" de 
comparecimento e volaçáo: em primeira 
convocação, dois terços dos associados. 
se se tratar de convenção, e dos 
interessados, no caso de acordo, e, em 
segunda,de um terço de associados ou 
interessados. Ou de um oitavo na segunda 
convocação dos grandes sindicatos. 
Exige, também, escrutínio secreto. 

Antes de firmarem acordo com uma ou 
mais empresas, os empregados sâo 
obrigados a convocar, por escrito, o 
sindicato da categoria, para que assuma 
a direção dos entendimentos. Somente no 
silêncio do sindicato os empregados estão 
liberados parq prosseguir com as 
negociações e firmar acordo. 

Qualificaçfiodas partes; categorias 
abrangidas; prazo de vigência mínimo de 
um. máximo de dois anos; condições 
ajustadas; normas para conciliação de 
divergências; disposições sobre 
suspensão, interrupção, prorrogação, 
revisão; denúncia e prorrogação; e 
penalidades em caso de violação das 
cláusulas. 

^- 
O que nâo podem | Disposições estranhas às relações de 
conterás I trabalho, 
convenções e os 
acordos 
Divulgação dos 
acordoaedfts 
convenções 

Acordos e 
convenções: 
suspensão. 
Interrupção. 
prorrogação, 
revisão e 
revogação 

A convençãoe o 
acordo perante o 
contraio 
individual de 
trabalho 

Impasse nas 
negociações 
coletivas: 
quando se 
verifica 

Conseqüências do 
Impasse nas 
negociações 

Persistindo o 
impasse nas 
negociações 

Decisão do 
impasse por 
arbitramento 

Quando o 
impasse vai a 
dissídio coletivo 

As formalidades, nesses casos, sâo as 
mesmas da convenção ou do acordo, 
inclusive quanto ao registro no Ministério 
do Trabalho. 

São nulas as disposições do contrato 
individual de trabalho qge contrariem 
norma de acordo ou convenção. Além 
disso, cessada a convenção ou o acordo, 
os direitos e obrigações por eles 
estabelecidos não se incorporam aos 
contratos individuais de trabalho, salvo 
acordo em contrário das partes. 

Em três casos: na recusa da parte a 
negociar; decorridos cinco dias do 
recebimento das reivindicações, sem 
manifestação da parle; c se, no curso da 
negociação, a parte declarar, 
expressamente, a impossibilidade de 
celebrar a convenção ou o acordo. 

O Ministério do Trabalho Intervém e 
convoca as partes para novas 
negociações. 

Se a intervenção do Ministério do 
Trabalho não dá resultados, o caso 
deságua em; arbitramento extrajudicial, 
se as partes concordarem com essa 
solução; decisão judicial em dissídio 
coletivo; e greve. 

As partes estabelecem as questões a 
serem Julgadas por árbitro por elas 
escolhido, A decisão da arbitragem, que é 
extrajudicial, produz os mesmos efeitos 
da convenção ou do acordo. 

Somente depois de esgotadas as 
possibilidades de acordo, e nâo 
concordando as partes com o julgamento 
do caso por árbitro. Se a greve é 
iminente, o Ministério do Trabalho pode 
coordenar a retomada das negociações. 

No mesmo sentido. Fixa "quorum" de 
comparecimento e votação dos 
interessados, na assembléia convocada 
pelo sindicato para deliberar sobre o 
acordo. 

A redação é diversa, o sentido é o mesmo. 
A CLT fixa prazo máximo de dois anos 
para vigência dos acordos e convenções; 
não fixa porém prazo mínimo. 

Sem correspondência. Mas o preceito 
decorre dos conceitos de convenção e 
acordo. 

Apenas não prevê a comunicação pela 
imprensa. Manda afixar cópia do acordo 
na sede das empresas interessadas. 

No mesmo sentido, com previsão 
expressa de "quorum" para 
comparecimento e votação. 

Igual quanto à nulidade da cláusula que 
contrarie convenção ou acordo coletivo. 
Não prevê, expressamente?, a 
"desincorporaçõo*' das cláusulas do 
acordo, em caso de sua cessação. 

Não previsto. 

Redação diversa, sentido igual. Mas a 
convocação dos sindicatos ou cmprwuix, 
para a negociação, pelas autoridades do 
trabalho, é "compulsória". 

Prevê o dissídio coletivo como solução do 
impasse. Não prevê expressamente, maa 
náo proibe. o arbitramento extrajudicial. 
Admite, também, a greve. 

Não regulado. 

Igual sentido. Não prevê a solução por 
arbitragem. 

Lp/ 
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* SYLVANIA (800) greve em 
1^/07 por 30%, estabilidade e 
redução da jornada. 
* BONGOTTI (300) e HIMAF 
(170) greve em 10/07 por 40% 
e estabilidade. Julgadas ilegais 
em 17/7. 
* UNIÃO MECÂNICA (300) e 
SUPERGAUS (300) greve em 
14/07 por 20%ie aumento. 

GREVES ENCERRADAS 

*GEMBRA  (200),  ROLAMEN- 
TOS FAG  (1800),  MAQ.  STA. 
CLARA (250), CATERINA 
(300), FEVA (180),  SEMCO 
(300), DHIEL  (500), OLYMPUS 
(250),  CIBIE  (1500) e DECA 
(2000) obtiveram aumentos 
variados entre 5 e 15%. 
* No dia 21/07 encerram suas 
greves a SCÂI, HARTMAN 
BRAUN  (400), SAO RAFAEL 
(200), ZANETINI (400), WES 
TON (700), CIRCUITRON 
(100),  COMERIT (400)    com 
aumentos reais de 5 a 12%. 

METALÚRGICOS DO ABC 

* MERCEDES BENZ (550) 
inicialmente foram  550 fer- 
ramenteiros que entraram 
em greve dia 10/07.  No dia 
15/07 aderiram 150 eletri - 
cistas    reivindicando adicio- 
nal de periculosidade. Os fe£_ 
ramenteiros querem aumento 
real  e a empresa se recusa- 
va a negociar. 
* SAAB SCANIA (46) eletri- 
cistas de manutenção lutando 
por 35% de aumento real e a_ 
dicional de periculosidade. 
* IN3ECTA (130) e SIFAFER 
(20) em greve por 20%, reno- 
vação das cláusulas sociais do 
acordo assinado em 85. 
* Também pararam nesse 
período a MERICOL (200), 
JEAN LIEUTAUD (350), BRO- 
SOL   (2500),  BRASTEMP  (5400) 
FERRO ENAMEL  (600) por  rei 
vindicações que iam de 20 a 
40% de aumento. 

GREVES ENCERRADAS 

* FORD (11.000) estiveram em 
greve por 20% de aumento e 
contra a punição de um compa- 
nheiro.  A empresa, em represa 
lia demitiu 206 trabalhadores e~ 
suspendeu 26 dos 29 menbros 
da CF.    No dia 24 a greve foi 
suspensa e o saldo de 9 dias de 
greve não foi positivo pois não 
conseguiram o aumento e ainda ^ 

|  Os assuntos 

Greve: oqueé 

Greve: como* 
decretada 

O projeto Pazzianotto 

Definida como a paralisação coletiva, 
pacífica e temporária dos empregados, 
em razão de impasse nas negociações, 
visando a celebrar acordo ou convenção. 
A greve pode restringir-se a uma 
empresa ou a um de seus 
estabelecimentos. 

Por decisão da assembléia geral do 
sindicato que representa a categoria 
profissional, convocada na forma dos 
estatutos. Em primeira votação, o 
"quorum" mínimo de votação é de 
metade mais um dos trabalhadores 
associados; em segunda lotação, por um 
quinto deles, ou de um décimo, nas 
grandes entidades sindicais. A 
assembléia pode ser realizada 
simultaneamente nas sedes das 
delegacias e seções dos sindicatos. Entre 
a primeira e segunda convocação da 
assembléia, o intervalo mínimo é dois 
dias. 

A greve de toda a categoria é 
antecedida de edital publicado na 
imprensa. O voto é direto e secreto. 

A legislação em vigor 

Definida como suspensão coletiva e 
temporãria do trabalho, por deliberação 
da assembléia geral da entidade sindical 
que representa a categoria, com o 
objetiva de melhorar ot> manter as 
condições de trabalho vigentes na 
empresa ou empresas da categoria, total 
ou parcialmente, com indicação prévia e 
por escrito das reivindicações. 

Também por decisão da assembléia. O 
"quorum" é maior: dois terços cm 
primeira convocação e um terço em 
segunda (um oitavo nos grandes 
sindicatos). Também prevê realiiação de 
assembléias simultâneas e o mesmo 
intervalo minimo de dois dias entre a 
primeira e a segunda convocação. Voto 
secreto. Prevê publicação de editais para 
convocação da assembléia, com 
antecedência mínima de dez dias, em 
qualquer caso, e não apenas para o de 
greve de toda a categoria. 

Comunicação da 
greve 

Decretada a greve, o sindicato comunica 
aos empregados interessados, ou ao 
sindicato patronal, com antecedência 
mínima de 72 horas, os motivos da 
paralisação, especificando as 
divergências na negociação, e a data a 
partir da qual ocorrerá a paralisação. 
Uma cópia da comunicação deve ser 
enviada ao Ministério do Trabalho. 

Violências na 
greve 

Participação em 
greve Ilegal ou 
prática de 
violências 

Garantias dos 
grevistas 

Recrutamento pacifico de tralialhadores 
fora da empresa; utilização de 
propaganda; isenção de penalidades, 
salvo na prática de violências ou 
aliciamento de estranhos à categoria; 
proibição de substituição dos grevistas, 
salvo para trabalhos essenciais. 

Trabalhadores 
que não aderem 
à greve 

Trabalho 
essencial durante 
a greve 

Greve Ilegal: o 
queé 

Julgamento da 
greve ilegal 

O fim da greve 

A direção do sindicato e os grevistas que 
praticarem violência contra pessoas e 
bens, ou aliciarem pessoas estranhas á 
categoria para participarem da greve, 
estão sujeitas a sanções penais. 
Considera-se violência; ocupação, 
apossamento ou dano a bens ou 
instalações; bloqueios de acesso aos 
locais de trabalho; e agressões ao 
empregador, seus representantes, e 
trabalhadores. 

Autoriza a punição dos grevistas, na área 
trabaihisU, segundo a gravidade da falta 
individualmente apurada, com: 
advertência; suspensão até trinta dias; e 
dispensa por justa causa. 

Têm assegurado amplodirelto ao 
trabalho. 

O empregador pode convocar para o 
serviço trabalhadores escolhidos de 
comum acordo com o sindicato 
profissional, para conservação de 
equipamentos e instalações essenciais da 
empresa. A recusa ou não 
compareclmento do empregado, nesses 
casos, autoriza a despedida por justa 
causa. 

Além disso, em caso de recusa ou não 
compareclmento dos empregados, a 
empresa pode contratar pessoal para 
tocar o serviço. 

Também prevê notificação do(s) 
em pregador (es), com prazo de cinco dias 
para solução da pendência. Intervalo 
mínimo para o inicio da greve é de dez 
dias nas atividades essenciais e de cinco, 
nas demais. Exige, também, envio da 
notificação ao Ministério do Trabalho. 

Mesmo sentido, mas não prevê 
expressamente o "aliciamento" 

Proíbe a despedida do empregado que 
tenha participado pacificamente de 
movimento grevista. Essa decisão fica, 
portanto, na dependência da decisão da 
Justiça dó Trabalho, em reclamação 
movida pelo empregador advertido, 
suspenso ou despedido, examinando sua 
participação na greve ilegal. 

Aliciamento pacifico; coleta de 
donativos; uso de propaganda; proibição 
de despedida em caso de participação 
pacifica; e proibição de o empregador 
admitir empregados em substituição aos 
grevistas. 

Principio implícito, tanto que a lei prevê 
que as autoridades garantirão livre 
acesso ao local de trabalho dos que 
queiram prosseguir na prestação de 
serviço. , .   ... 

Não previsto. 

Se decretada: sem a observância do 
procedimento de negociação coletiva; por 
motivos alheios ás relações de trabalho. 

Sem prejuízo de Julgar a greve legal ou 
Ilegal, o Tribunal deve decidir também 
sobre o mérito das reivindicações dos 
trabalhadores. Mas, declarada a 
Ilegalidade, o Tributai determina o 
retomo ao trabalho e decide sobre o 
pagamento dos dias não-trabalhados. 

Por conciliação das partes; por 
deliberação da assembléia ou da diretoria 
do sindicato; ou como conseqüência da 
decisão da Justiça do Trabalho que julga 
a greve ilegal.  

Se não lorem atendidas as formalidades 
legais (prazos e condições); se tiverem 
por objeto reivindicações Julgadas 
improcedentes pela Justiça do Trabalho 
cm decisão definitiva, há menos de um 
ano; se decretada por motivos políticos, 
partidários, religiosos, sociais, de apoio 
ou solidariedade, sem reivindicações que 
digam respeito á categoria; se tiver por 
fim alterar condição normativa da 
Justiça do Trabalho, em vigor, "salvo se 
tiverem sido modificados 
substancialmente os fundamentos cm que 
se apoiam". 

Não obriga o Tribunal a pronunciar-se 
sobre o mérito das reivindicações,ao 
Julgar a greve, e sobre o pagamento dos 
dias não-trabalhados, embora ocorra com 
freqüência. 

Igual, a não ser quanto à possibilidade de 
término da greve por deliberação da 
diretoria do sindicato. 

-í> 
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terão    os dias parados desconta 
dos. 
* No dia 2^/07 terminaram tam 
bem as greves d? INJEPAL (350) 
da TRISURI (350) com acordos 
variados. 

METALÜRGICOS    DE OSASCO 

* Estiveram em greve a ISOLE- 
VE (300), a BRISTOL (750) a 
ITAMASSA  (550), LUCAS CAV 
(1500), ESTAMPOCAR (70), AR- 
DIS CO), ISOLEVE (300), STUDER 
(50) e BRASINOX (180) conse - 
guindo aumentos de cerca de 10% 

METALÚRGICOS GUARULHOS 

* BORLEM (2800), MICROLITE 
(1800),  FILIZOLA  (600),  MICRO 
MAQ    (280)    pararam por  23% 
de aumento real, estabilidade, 
CF. e equiparação salarial. 
* YAMAHA (Í700), DUCHA CO 
RONA (1JQ0) e pequenas empre- 
sas (13000) lutam por  23%    de 
aumento e Comissão de Fábri- 
ca.    - ~—-^ 

GREVES ENCERRADAS 

* RGGER    e FILIZOLA (600), 
obtiveram aumentos que vão de 
8 a 15% e negociaram os dias 
parados. 

METALÚRGICOS MINEIROS 

* BELGO MINEIRA - são 4,7 
mil metalúrgicos de 3oão Mojn- 
levade que reivindicam o cum 
primento do,..acofdo~fésultante 

Os assuntos O projeto Pazilanotto A legislação em vigor 

Greve por mlr»o 
no pagamento de 
«alirios 

Pode ser decretada somente com a prévia 
comunicaçfio escrita ao empregador, com 
o prazo mínimo de 2* horas, sem qualquer 
outra formalidade. 

Náodispensa formalidades; exlgé 
comunicação prévia, de 72 horas, do 
empregador. 

Greve nos 
serviços públicos 
e nas atividades 
essenciais 

A greve é proibida nos serviços públicos e 
atividades essenciais. Sáo essenciais as 
atividades nas quais a continuidade do 
serviço é indispensável ao atendimento 
das necessidades básicas da populaçfio, 
tais como: água e esgoto; carga e 
descarga portuária; energia elétrica, 
assistência médica e hospitalar; 
transporte; compensação bancária; 
telecomunicações, serviço postal; 
produção, distribuição e comercialliaçâo 
de combustíveis. 

Mesmo sentido, com pequenas variações. 
A lei em vigor, por exemplo, considera 
essenciais, também, as atividades de 
farmácias e drogarias. Quanto á carga a 
descarga, náo faz restrição' 'portuária'' 

Reconhecimento 
da greve em, 
atividade 
essencial 

Mediante pedido do empregador, compete 
ao ministro do Trabalho, se a grev-- 
ocorre em mais de uma unidade da 
Federação, e aos delegados regionais do 
trabalho, se a greve se limita a uma 
unidade da Federação. 

A tarefa cabe sempre ao ministro do 
Trabalho, independentemente de pedido 
do empregador. 

Partlclpaçio em 
greve no serviço 
público ou 
atividade 
essencial 

& falta disciplinar, sujeitando o 
empregado a penalidades. 

Mesmo sentido. 

Sindicalizaçüono 
serviço público 

Sâo excluídos da proibição de 
sindicalizaçâo, no serviço público, os 
empregados das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
fundações pública dç qualquer nível. 

As empresas públicas náo constam entre 
as exceções à proibição de sindicalizaçâo. 
apenas fundações c sociedades de 
economia mista. 

Quando entra em 
vigor 

Se transformada em lei, a proposta entra 
em vigor quinze dias após sua publicaçfio 
na imprensa oficial da Ur^fio. 

. 

A legislaçSoque 
será revogada 

O capitulo da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) que regula as 
convenções coletivas-de trabalho (artigos 
611 a 625); a lei de greve (lei 4330, de 
1964); e o decreto-lei que profbe a greve 
nos ser/lços públicos e atividades 
essenciais Mecreio-lei 1632. de 1978). 

do dissídio de 1984 que a em- 
presa alega não cumprir por 
não ter sido publicado.  Ele in 
clui gratificação de retorno 
de férias, anuênio acumulado 
de 2%, restabelecimento dos 
adicionais noturnos e pagamejn . 
to    de vantagens já consegui- 
dos por   1600 empregados das 
empreiteiras que operam na 
usina. O presidente do Sindica 
to Leonardo Diniz e um grupo 
de diretores sofreram  um atejn 
tado a bala que não os atingiu 

GREVES EM OUTRAS CATEGO 
RIAS 

♦CETESB DEMITE CRF - foram 
5 afastamentos por "justa causa1 

e eram todos pertencentes à Co 
missão de Representantes dos 
Funcionários.  De nada adiantou 
a greve deflagrada que durou  3 
dias. As CRF foram  criadas em 
1983 pelo Governo "Democrático' 
Montoro nas empresas de econo- 
mia mista e autarquias.  No dia 
25 a greve foi suspensa por 48 
hs. e marcada uma nova assem 
bleia para decidir o rumo do 
movimento. FSP 26/07/86 

♦POLICIAIS BAIANOS - Os a- 
gentes policiais, motoristas      es 
crivães  e peritos da     Polícia 
Civil baiana    deflagraram uma 
greve que durou 4 dias. Por a- 

cordo, os líderes não serão pu- 
nidos nem  suspensos.   Eles aguar_ 
dam o atendimento de suas re_i_ 
vindicações de melhorias das 
condições de trabalho e de sala 
rio.  A principal delas é a repo- 
sição de 90% referente à grat_i_ 
ficação pelo exercício da  função 
de policial que o governo reti- 
rou no último aumento.  Esta gre 
ve foi duramente reprimida pela 
PM  baiana.    O Estado de S.P. 
25/07 

ALPARGATAS DO NE  -  Essa 
empresa possui um regime    de 
"verdadeira escravidão".  Os tra 
balhadores iniciaram  uma greve 
no dia 24 que se encerrou em 
03/07 quando foi julgada ile - 
gal pelo TRT.  Na pauta de 
reivindicações havia  27  itens, 
dos quais 13 já são leis não 
cumpridas.    Com a greve os 
trabalhadores não conseguiram 
nenhum dos 27 itens e ainda 
foram demitidos 150. 

♦ZOOLÓGICO DE SP DE NO 
VO EM GREVE  -  Após  7 di- 
as de greve e sem  ter conse- 
guido nenhuma de suas reivin- 
dicações os funcionários do zo 

, lógico voltaram ao trabalho.  A 
greve julgada ilegal encerrou - 
se com uma assembléia em  16 
de julho. O governo do Estado 
prometeu estudar a redução de 
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jornada e o pagamento do 315 
dia. Os dias parados serão des 
contados um por mês. 
Folha de S P 17/7/86 

PREVIDENCIÁRIOS EM GREVE 

Numa greve de advertência 230 
mil previdenciários de todo o 
país cruzaram os braços duran- 
te todo o dia 15/07 pressionan- 
do o governo a atender  34 rei 
vindicações da categoria por 
melhores condições de salari- 
ais e de trabalho. Se até o £i 
nal do mês não houver avanço 
nas negociações eles entrarão 
novamente em greve a partir 
de 06/08. O Ministro da Previ_ 
dência diz que vai negociar. 
Jornal da Tarde 15/07/86 

» FLUVIÁRIOS DO R. S 
700 trabalhadores em empresas 
de navegação fluvial e lacustre 
do RS- fizeram greve a partir 
do dia 11 reivindicando entre ou 
trás coisas uma padronização 
dos diversos pisos e restituição 
do livro de ponto a bordo. 
Gazeta Mercantil  16/07/86 

* BOIAS FRIAS DE S.P. - No 
dia 20/07 eles já estavam em 
greve há  5 dias envolvendo di- 
versos  municípios da  região de 
Ribeirão Preto.  Eram 15 mil 
parados no corte de cana. No 
dia 19 a greve se espalhou por 
Santa Rosa e Cajuru com a ad£ 
são de outros 13 mil trabalhad£ 
res.  Essa greve é para garantir 
pagamento das horas gastas no 
transporte,  redução de aciden- 
tes, obrigação de contratar tra 
balhadores da própria cidade e 
aumento real de 30%. Diversos. 

•MINEIROS PARAM EM  MG 
7.500 operários das seis minas 
de Nova Lima pararam em 14/7 
reivindicando aumento de 29%, 
20% a título de adcional de in 
salubridade, pagamento de taxa 
de periculosidade para os que 
manuseiam explosivos e 100% 
para as horas extras trabalha- 
das nos domingos.  A empresa 
acusou a CUT de estar dirigin 
do a greve e até o dia 24/07 
ela não havia se encerrado. 
Diversos. 

* MOTORISTAS    DO    PORTO 
DE SANTOS SP EM GREVE - 
São os motoristas' autônomos em 
greve reivindicando aumento no 
preço dos fretes.  No dia 18 a 
greve se ampliou para outros 
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-Desconcentrar para fugir às greves- 
A possibilidade de que a Volkswa- 

gem venha a se instalar em Minas Ge- 
rais, anunciada pelo governador Hélio 
Garcia como algo a ser concretizado 
em breve, está ainda em fase de estu- 
dos preliminares, segundo fontes da 
Fiesp. A idéia n5o é nova e vem sendo, 
analisada também pela Ford. As mon- 
tadoras chegaram a conclusão de que 
expandir-se no ABC, abrindo novas fá- 
bricas, teria elevados custos econômi- 
cos e sociais — o que recomendaria a 
busca de localizações alternativas. 

As empresas estão preocupadas com 
o elevado custo dos terrenos e com a 
grande concentração de trabalhadores 
na região do ABC, o que a transfor- 
mou num verdadeiro barril de pólvora. 
Os sindicatos metalúrgicos conseguem, 
com relativa facilidade, paralisar todo 
o setor automobilístico, levando as 
montadoras a enfrentarem sérios pro- 

blemas para honrar seus contratos de 
exportação. 
- Sondagens. As montadoras paulis- 
tas, constataram que tal situação rara- 
mente acontece com a Fiat, que, por 
estar isolada em Minas, é menos sujeita 
aoi, movimentos grevistas. Esse é um 
dos fatores que explicam o rápido au- 
mento das vendas externas da empresa 
italiana - que vem ocorrendo em rit- 
mo muito superior ao das concorrentes. 

Para exportar a partir de Minas Ge- 
rais, as montadoras teriamque utilizar 
a estrada de ferro Vitória-Minas, per- 
tencente à Vale do Rio Doce, e o Por- 
to de Tubarão (localizado em Vitória). 
A Vale ainda não foi consultada oficial- 
mente a respeito. Mas representantes 
das montadoras já conversaram infor- 
malmente com membl-os do primeiro 
escalão da estatal e constataram que a 
receptividade quanto à utilização do 
porto e da estrada de ferro foi boa. 

caminhoneiros e no dia 21   após 
uma semana de greve eles para 
lizaram o  movimento com  um 
voto de confiança de continuar 
a discussão. J da Tarde 22/07 

* ENGARRAFADORES DE GAS 
Os 2000 engarrafadores de gás de 
Paulínea SP fizeram  greve a par- 
tir de 17/07 para reivindicar au- 
mento de 40%, redução da jorna 
da para 40 horas e descanso aos 
sábados. Após 9 dias de paraliza 
ção e por interferência da Pre- 
feitura de Campinas acenou-se 
com uma proposta de negociação. 
O Estado de S.P.  25/07/86 

♦TÊXTEIS PARAM EM MG 
Foram 1200 trabalhadores que eh 
traram em greve na Cia Indl.  Be 
Io Horizonte no dia 24/07 reivin- 
dicando 80% de aumento real,  va- 
le transporte e adicional por insa- 
lubridade.    Estadão 25/07/86 

♦SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
PORTO ALEGRE  - em  15/07  pa 
raram 9 mil servidores reivindi- 
cando 42% de reajuste e piso de 
2 salários mínimos. Estadão  16/7. 

* SISALANA PARA  NA  BAHIA 
1.100 trabalhadores dessa empresa 
de sisal pararam dia 21/07  por 
aumento real de salários. 
3. da Tarde 22/07 

• CONSTRUÇÃO CIVIL  PARA 
NOVAMENTE  NA  COSIPA  SP 
Foram 600 operários que para- 
ram  por  2  horas como advertên 
cía e exigência de negociação. 
Ainda na Cosipa os 1500 eletri_ 
cistas ameaçam greve para 19 
de agosto. 3. da Tarde 22/07. 
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As principais polêmicas do II 
Congresso Nacional da CUT 

Aqui, um balanço das principais polêmicas e divergências surgidas 
no processo de preparação e nas teses apresentadas.  . 

Américo Bernardes 

Um dos pontos centrais em todo este 
debate preparatório é, sem dúvida al- 
gum^, a política que a CUT deverá tra- 
çar para a unificação do conjunto das 
lutas dos trabalhadores. 

Esta discussão tem seus elementos 
iniciais nos debates que se seguiram às 
grandes campanhas do ano passado, 
em particular a greve nacional dos ban- 
cários e a Campanha Salarial Unifica- 
da de São Paulo. No início deste ano, a 
Direção Nacional da CUT preparou to- 
do um processo de campanha a nível 
nacional, a Campanha Nacional de Lu- • 
tas de 1986. Contudo, a edição do "pa- 
cote econômico" do governo introdu- 
ziu um elemento com o qual a direção 
combativa do movimento não vinha 
trabalhando. 

Anteriormente, o desenvolvimento 
de uma Campanha Nacional de Lutas 
centrava-se principalmente no fato de 
existir uma crise que transparecia cla- 
ramente aos olhos das massas trabalha- 
doras: a inflação elevadíssima era um 
elemento chave que permitia ao traba- 
lhador compreender claramente a ex- 
ploração a.que estava submetido. Com 
a edição do pacote, a direção do movi- 
mento tem de trabalhar inicialmente 
sob um forte impacto causado pela am- 
pla propaganda promovida pelo gover- 
no. 

Surge uma nova discussão no polo 
combativo do movimento. De um la- 
do setores do movimento, avaliando 
que o pacote criaria uma situação de 
desmobilizaçâo e de apatia em amplos 
setores do movimento dos trabalhado- 
res, começam a elaborar uma proposta 
no sentido de que a luta neste período 
deveria acentuar as características loca- 
lizadas e ter como base as reivindica- 
ções específicas. A .unificação deste "* 
processo deveria se dar com a apresen- 
tação pela CUT de uma plataforma bá- 
sica de reivindicações, que seriam des- 
dobradas nas campanhas locais e por 
um planejamento q'ue objetivasse' a 
concentração destas campanhas em um 
mesmo período. Este processo, segun- 
do esta proposta, criaria condições pa- 
ra um posterior desenvolvimento das 
lutas em um patamar superior de gene- 
ralização. 

Contudo, a ação dos traba hadores, 
a profunda disposição apresentada por 
inúmeras categorias de levar adiante a 
luta por suas reivindicações mais senti- 
das, mantém as condições fundamen- 
tais para que se avance na proposta de 
uma Campanha Nacional. Ao contrá- 
rio do que formulavam algumas avalia- 
ções, os trabalhadores'travam um luta 
direta contra a política econômica do 
governo. Neste sentido, a proposta da 
CUT se dá no sentido de como canali- 
zar estas lutas, como apresentar aos 

trabalhadores uma proposta que de 
conjunto se contraponha à política do 
governo. 

Não é outro o caráter da plataforma 
da Campanha Nacional de Lutas. Esta 
plataforma reúne as questões essenciais 
hoje colocadas pelo movimento sindi- 
cal: salário, emprego, democracia e lu- 
ta anti-imperialista, estas duas últimas 
traduzidas nas bandeiras pela partici- 
pação popular na Constituinte e na lu- 
ta pelo não pagamento da dívida exter- 
na. Ao mesmo tempo, estes eixos se 
vinculam à luta pela Reforma Agrária 
e contra a violência no campo. 

Desta forma, coloca-se para o II 
Congresso Nacional a tarefa de apro- 
fundar os debates em torno desta pro- 
posta, trabalhando no sentido de ga- 
rantir uma dinâmica que parta desta 
plataforma e apresente ao conjunto do 
movimento uma alternativa de luta, 
que combine a luta pelas reivindicações' 
salariais e de emprego com a luta pela 
democracia. Que combine a luta dos 
trabalhadores das cidades com as lutas 
dos trabalhadores do. campo. Enfim, 
que tenha condições de dar à luta dos 
trabalhadores brasileiros uma dimen- 
são continental. 

A CUT e a mulher 
trabalhadora 

No processo de discussão preparató- 
ria ao Congresso foi elaborado um an- 
teprojeto de tese que trata da questão 
da mulher. Trabalhado a partir dos 
problemas específicos enfrentados pe- 
las mulheres trabalhadoras, este docu- 
mento apresenta duas propostas bási- 
cas: a primeira é de que deverá se criar 
no interior da CUT uma forma de or- 

. ganização que tenha .condições- de en- 
caminhar as questões específicas das 
mulheres trabalhadoras. Esta forma de 

' organização^estaria vinculada à Secre- 
taria de Política Sindical nos seus vá- 
rios níveis. 

Além desta forma organizativa a tese 
apresenta a proposta de que seja in- 
troduzida entre as bandeiras da Cam- 
panha^acional de Lutas a de "creches 
para os filhos dos trabalhadores". Esta 
tese representará, sem dúvida, um 
avanço importante para o movimento 
sindical brasileiro. 

A construção da estrutura 
sindical 

Esta discussão deve ser feita a partir 
do seguinte eixo: partindo dos princí- 
pios sobre os quais se constrói a CUT 
(que representa hoje uma concepção de 
ruptura com a atual estrutura sindical 
corporativa e atrelada), qual a forma 
de estrutura que melhor corresponde á 
luta dos trabalhadores brasileiros? 

sindicalismo 

Este debate tem avançado bastante 
desde a última plenária nacional da 
CUT (realizada cm dezembro 
passado). As principais questões que se 
colocam nesta discussão são: a cons- 
trução de estrutura de ligação horizon- 
tal dos trabalhadores, o debateTedera- 
ção versus departamento'e a discussão 
sobre a estruturação dos trabalhadores 
nas fábricas. 

Neste debate, o corporativismo não 
se coloca como uma questão abstrata. 
No momento em que a CUT propõe 
uma campanha que globaliza as lutas 
dos trabalhadores, parte de uma com- 
preensão de que atingimos um estágio 
na evolução do capitalismo que exige 
uma luta cada vez mais global. 

Desta forma, è necessário pensar em 
estruturas que respondam a estas ne- 
cessidades objetivas. Duas questões bá- 
sicas se colocam: 

— A primeira é a de como construir 
estruturas a nível da base que permi- 
tam a confluência destes vários proces- 
sos de luta em curso. Principalmente 
nas regiões de grande concentração 
operária e de outras categorias, deve- 
mos buscar criar formas de organiza- 
ção horizontal, que permitam o rela- 
cionamento direto entre trabalhadores 
de várias categorias. O aprofundamen- 
to das experiências como as Zonais da 
grande São Paulo ou os Comandos de 
Mobilização da Regional ABC são fun- 
damentais. 

— o segundo elemento é a questão 
" federação versus departamenuvEsia 
discussão encontra-se hoje em um pa- 
tamar bastante superior ao que eslava 
na plenária nacional da CUT. A pro- 
posta apresentada pela Executiva Esta- 
dual cie São Paulo tenta resolver vários 
problemas que se apresentavam unte- 
riormente na proposta de federações. 
Contudo, permanece um elemento fun- 
damental. Não se trata apenas de dizer 
qual estrutura está mais ou menos su- 
bordinada à CUT, ou qual estrutura c 
mais ou menos orgânica à Cenfral. 

O que está em discussão é como 
construir uma estrutura que correspon- 
da ao objetivo de permitir que a CUT 
seja referência de direção para o con- 
junto dos trabalhadores. A construção 
de federações introduz um forte ele- 
mento no sentido do debilitameiuo ob- 
jetivo da direção da Central, além de 
criar uma dinâmica massiva de incenti- 
vo à divisão na base do movimento sin- 
dical. 

Estatutos: consolidar a 
democracia 

Finalmente, a discussão de estatutos 
marca outro ponto importantíssimo 
nos trabalhos do Congresso.Não se na- 
ta aqui de se perder em um amontoado 
de questões que podem desviar os de- 

.bates para uma simples discussão ad- 
ministrativa. 

A questão da proporcionalidade é 
sem dúvida alguma o tema que tem re- 
sultado em maiores polêmicas nos de- rA 
bates preparatórios. E Importante assi- L/ 
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nalar que em todos os Congressos nos 
quais esta questão foi à votação, apro- 
vou-se a manutenção da proporcionali- 
dade na composição das executivas. 

Colocar a questão da proporcionali- 
dade como mera questão administrati- 
va, com o argumento de que é mais fá- 
cil o trabalho de uma executiva se ela 
tem um razoável grau de homogeneida- 
de, è não discutir a essência do proble- 
ma. Seria um absurdo afirmar hoje que 
as executivas da CUT têm meramente 
tarefas executivas. Tratam-se, em ver- 
dade, de instâncias de direção cotidia- 
na da Central. Desta forma, as executi- 
vas deparam-se em vários momentos 
com a exigência de definição de políti- 
cas, de desdobramento de políticas tra- 
çadas pelas direções ou plenárias ou até 
mesmo dos Congressos. Neste sentido, 
a presença dos setores que tem real re- 
presentatividade no interior do movi- 
mento é ponto básico a partir do qual 

-se constrói qualquer direção. 
Outro elemento importante é o cíue 

se refere à relação da Central com as 
oposições que se referenciam na CUT,. 
A CUT.deve ter uma política clara de 
relação com as oposições nos sindica- 
tos cujas diretorias não se comprome- 
tam com a CUT. O reconhecimento de- 
ve garantir a filiação de agrupamentos 
de trabalhadores. 

Um ponto que também tem sido des- 
tacado nos debates é o da questão do 
período entre os Congressos. A pro- 
posta que está apresentada pela execu- 
tiva é de um intervalo de três anos entre 
os Congressos. É necessário compreen- 
der que a CUT ainda se encontra em 
processo de consolidação, no qual uma 
direção terá que passar por vários pro- 
cessos de experimentação até se afir- 
mar. Desta forma, a proposta de dois 
anos de intervalo entre Congressos per- 
mite, ao mesmo texnpor um período de 

-ma+or experimentação de uma direção 
e a possibilidade do rpovimento garan- 
tir um controle maior sobre a sua dire- 
ção. 

Escravidão em alta 
Trabalho /orçado cresce no Brasil 

Uma equipe da Polícia Federai, com 
nove delegados e dezoito agentes, reali- 
zou, no começo deste mês, uma diligên- 
cia' anacrônica. Depois de uma penosa 
caminhada de 13 quilômetros na mata 
virgem do Pará, que durou dezessete ho- 
ras, os agentes libertaram 63 pessoas da 
escravidão - instituição oficialmente ex- 
tinta no país desde 1888, quando a prin- 
cesa Isabel assinou a Lei Áurea. Essa 
notícia, quase secular, ainda não tinha 
chegado ao conhecimento dos pistolei- 
ros Pedro Batista, 27 anos, Leosmar Al- 
ves, 19, e Antônio Alves da Cruz, 43, en- 
carregadas de manter no cativeiro os tra- 
balhadores da Fazenda Santo Antônio, 
perdida no meio do mato a 800 quilôme- 
tros da capital paraense. Surpreendidos 
pela polícia, não tiveram tempo de usar 
os doze rifles que tinham no arsenal da 
fazenda. 

Não ficaram algemados muito tempo: 
na sexta-feira passada, eles foram liberta- 
dos depois que o proprietário da fa- 
zenda, Antônio Inácio da Silva Filho, pa- 
gou os 60 mil cruzados de fiança. Dias 
antes, a polícia de Diamantino, a 220 
quilômetros de Cuiabá, havia libertado 
uma centena de lavradores da Fazenda 
Procodias, que trabalhavam de sol a sol, 
sem receber salários e impedidos de fu- 
gir por jagunços armados. Denúncias 
desse tipo sempre existiram nas frontei- 
ras agrícolas do país, mas nos últimos 
meses tomaram a dimensão de uma epi- 
demia. "Não agüento mais receber de- 
núncias sobre escravidão branca sem po- 
der agir", desabafou na semana passada 
o delegado regional do Trabalho no 
Mato Grosso, Carlos da Matta, que re- 
cebe em média dez denúncias desse tipo 
por mês, mas não tem verbas para apu- 
rar nenhuma delas. Em todo o país, as 
delegacias regionais vêm recebendo 
quase trezentas denúncias por ano, mas 

"só podem apurar perto de 10% dos ca- 
sos. "Pedimos 10 milhões de cruzados 
para a fiscalização", diz Plínio Sarte, se- 
cretário de Relações Trabalhistas do Mi- 
nistério do Trabalho, "mas o Ministério 
da Fa7.enda só liberou 1 milhão". A in- 
dignação de Sarte aparece estampada 
num documento com o carimbo "confi- 
dencial", que circula pelo Ministério do 
Trabalho com uma súmula de todas as 

. irregularidades que estão sendo cometi- 
das em escala crescente contra os traba- 
lhadores nas fronteiras agrícolas do país 
e termina com uma advertência de que 
as denúncias estavam sendo levadas à 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), "o que poderá trazer sérios com-' 
prometimentos à imagem do país no ex- 
terior", reza o documento. 

..De fato, essa organização das Nações 
Unidas define como escravidão o regime 
de trabalho onde a pessoa nunca conse- 
gue saldar dívidas contraídas com o em- 
pregador - exatamente o que vem acon- 
tecendo no Brasil, e não apenas nas cha- 
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madas fronteiras agrícolas, mas cm re- 
giões desenvolvidas como o Sul de Mi- 
nas Gerais. Há um mês, o pedreiro Jorge 
Jacó, 52 anos, descobriu que seu filho 
Adalberto, 25, estava submetido a um re- 
gime desse tipo. Jacó conseguiu desco- 
brir que Adalberto estava impossibili- 
tado de abandonar o emprego na Fa- 
zenda   Taquarinha,   no   município   de 
Monte Belo, Sul de Minas, porque, ao 
fim ác dois anos de trabalho, a única 
coisa que tinha conseguido acumular era 
uma dívida de 100 cruzados com o em- 
pregador. Sorte semelhante teve Edson 

Silva, 28 anos. Vítima de um aci- 
dente de caminhão durante o 
serviço no corte de cana, Silva 
está impedido de deixar a fa- 
zenda porque deve 250 cruza- 
dos ao armazém local. 

Não se trata de uma dívida 
contraída pelo esbanjamento de 
Silva ou Adalberto, mas sim de 
um regime de trabalho e assala- 
riamento premeditado para im- 
pedir a  libertação  do  empre- 
gado, como explica a professora 
Neide   Esterci,   do   Departa- 
mento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro,   autora   do   trabalho 
Peões   e   Posseiros   contra   a 
Grande Empresa: "Os donos da 
fazenda obrigam os trabalha- 
dores a se abastecerem no ar- 
mazém local, o chamado 'bar- 
racão',   onde   acabam   con- 
traindo dívida maior que o sa- 
lário".   Para  a professora,  o 
processo de escravização co- 
meça no momento em que o 
lavrador é recrutado, com fal- 

sas promessas, para ir trabalhar numa 
fazenda distante. "Ele já chega ao tra- 
balho devendo a passagem, roupas e 
ferramentas. Como o salário não dá 
nem para repor a força de trabalho 
gasta, o peão fica imobilizado." 

Casos detectados nó Sul çio país, no 
entanto, são brandos se comparados 
com os que o relatório confidencial do 
Ministério do Trabalho e do Ministério 
da Reforma e Desenvolvimento Agrário 
(Mirad) descrevem para as fronteiras 
agrícolas. A escravização lá é literal; ja- 
gunços armados impedem a fuga dos tra- 
balhadores a bala. A situação é pior que 
há cem anos, segundo entende Wilson 
Martins Furtado, da Federação da Agri- 
cultura da Bahia: "No tempo da escravi- 
dão eles empatavam algum capital na 
compra do escravo. Se ele morria, era 
um prejuízo. Hoje não per- 
dem nada quando morre um 
trabalhador". E as mortes 
parecem não ser poucas, se- 
gundo o relatório do Mirad, 
onde se destacam quatro ca- 
sos recentes, ocorridos nos 
últimos quatro meses e ainda 
não investigados. Na Fa- 
zenda Panelão, município de 
Xinguara, no Pará, o lavra- 
dor   Amílton   Moreira   de 
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Souza foi liquidado com uma 
carga de chumbo calibre 20 
quando tentava fugir à noite 
com mais cinco companhei- 
ros   de   escravidão.   Em 
março,   Olímpio  de   Souza 
Calixto foi baleado pelas cos- 
tas quando tentava pular a 
cerca de arame da Fazenda 
Acapu,   em   Redenção,   no 
Pará. Numa fazenda que o Mirad identi- 
fica apenas como sendo de propriedade 
de um sr. Sérgio, setenta lavradores esta- 
vam sendo mantidos prisioneiros e al- 
guns que tentaram a fuga tiveram corta- 
dos   os   tendões   do   tornozelo   como 
exemplo. 

Parte do crescimento desses casos re- 
gistrados se deve ao fato de que atual- 
mente é mais fácil para um trabalhador 
fugitivo encontrar eco para suas denún- 
cias seja em sindicatos rurais ou em nú- 
cleos da Pastoral da Terra da Igreja - um 
sinal de que os direitos dos cidadãos, ins- 
talados no Sul com instrumentos como a 
carteira de trabalho e a ação dos sindica- 
tos, começam lentamente a migrar para 
o Norte. Mas há também uma causa 
imediata que agrava e faz proliferar o 
trabalho escravo, no entender do minis- 
tro Dante de Oliveira: "Isso tem ligação 
com a reforma agrária. Latifundiários es- 
tão apressando a derrubada das matas 
para transformar suas terras em pastos e 
simular produtividade. O número de de- 
núncias de trabalho escravo vem aumen- 
tando sintomaticamente desde o começo 
do ano". O pior, segundo constatam os 
levantamentos do Mirad, é que essa prá- 
tica vem ocorrendo justamente nas áreas 
onde o governo concede incentivos fis- 
cais para a abertura de novas fronteiras 
agrícolas. Na última quarta-feira, frente 
à gravidade das denúncias dos últimos 
meses, o ministro Dante de Oliveira 
reuniu-se com o ministro Almir Pazzia- 
notto, do Trabalho, além de represen- 
tantes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Rurais (Contag) e da 
Confederação Nacional de Agricultores 
(CNA), num encontro que foi definido 
como "um esforço para acabar com a 
mão-de-obra escrava". 

Ao fim do encontro, o ministro Paz- 
zianotto anunciou que vai concentrar os 
recursos da fiscalização nas denúncias 
encaminhadas pela Contag e pela CNA, 
mas a medida mais marcante foi comuni- 
cada por Dante de Oliveira. 
Os proprietários de fazendas 
que forem flagrados no uso 
de escravos ou em condições 
muito irregulares de mão-de- 
obra, além de serem proces- 
sados criminalmente, perde- 
rão os incentivos fiscais a que 
teriam direito. No caso mais 
extremo,   propriedades  que   . 
estão    agora    classificadas      
como "empresas rurais" po- 
derão perder tal condição 
imediatamente. Desclassifi- 
cadas dessa categoria, 
tornam-se terras comuns, 
passíveis de ser desapropria- 
das para fins de reforma 
agrária. É de se prever, por- 

tanto, novas ofensivas da 
Polícia Federal em busca de 
fazendeiros que usam mão- 

de-obra escrava, especialmente porque 
agora mais um ingrediente explosivo foi 
adicionado a esse emaranhado de rela- 
ções trabalhistas atrasadas no campo 
brasileiro. A diocese de Guajará-Mirim, 
em Rondônia, próximo à fronteira com a 
Bolívia, acaba de encaminhar ao Mirad 
uma denúncia que rompe com a rotina 
da conturbada região, apresentada pelo 
lavrador Rubens Nascimento, 32 anos. 

Depois de caminhar durante catorze dias 
fugindo de uma fazenda onde 300 lavra- 
dores eram mantidos no trabalho for- 
çado por 25 pistoleiros. Nascimento fez 
as denúncias de praxe: eram acordados 
pelos pistoleiros às 3h30m e tinham de 
trabalhar no desmatamento até o escure- 
cer, e quem tentava fugir tinha a cabeça 
e as sobrancelhas raspadas. O que mais 
chamou a atenção das autoridades federais, 
no entanto, foi um trabalho extra que ti- 
nham de prestar regularmente: carregar 
tambores de éter, acetona e benzina, subs- 
tâncias usadas para destilar cocaína.      A 

Campo minado. 
Ameaças e atentados 

JORNAL DOS 
TRABALHADORES 
SEM TERRA 

julho 1986 

Representantes de diversas enti- 
dades e do Movimento dos Sem 
Terra do Paraná enviaram ofício ao 
governador João Elísio Ferraz 
Campos, no dia 11 de maio, denun- 
ciando as ameaças de morte que 
caiam sobre a cabeça do presidente 
do STR de São Miguel do Iguaçu, 
Miguel Isloam Sávio. Quase 20 dias 
depois, exigiram providências tam- 
bém ao secretário de Segurança Pú- 
blica, Jesus Sarão. Mas nada adian- 
tou. No dia dois de junho, Migucl- 
zinho foi acertado com três tiros, 
quando chegava em casa com a mu- 
lher e dois filhos, por volta das 11 
horas da noite. Não morreu, mas 
corre risco de vida. 

Padre Josimo c dezenas de sindi- 
calistas, lavradores e agentes de 
pastoral não conseguiram, escapar. 
Suas mortes também foram anun- 
ciadas e, como de costume, nada 
adiantou. Seus nomes foram para a 
lista dos 63 mortos pelo latifúndio 
no primeiro semestre deste ano, se- 
gundo dados da Comissão Pastoral 
da Terra. Feito o trágico balanço 
do semestre, viraram números na 
estatisiica do Ministério da Refor- 
ma Agrária (MIRAD), que calcula 
o aumento de conflitos no campo 
em 1.000 por cento nos últimos 20 
anos. 

O próprio MIRAD contou 115 
mortos, de janeiro a maio deste 
ano, incluindo em sua lista todos os 
casoii de morte violenta no campo. 
Só em Goiás, Estado do presidente 
da União Democrática Ruralista 
(UDR), Ronaldo Caiado, foram oi- 
to mortes nesse período. E a Comis- 
são Pastoral da Terra denuncia que 
31 pessoas estão juradas de morte 
em Goiás. São religiosos, agentes 
de pastoral, sindicalistas e trabalha- 
dores rurais na mira dos pistoleiros 
pagos pelos grandes fazendeiros e 
grileiros. 

Não há dúvidas que foram os 
grandes fazendeiros que articula- 
ram também a morte de Miguel Sá- 
vio. Foram infelizes em seu objeti- 
vo criminoso. Além de não morrer, 
Miguelzinho foi reeleito presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Miguel do Iguaçu, 
três dias depois do atentado, para 
continuar a luta pela Reforma 
Agrária.-' Sua combatividade não 
deixa dúvida quanto à/origem do 
atentado, que muitos atribuem às 
UDRs que estão se estruturando no 
Paraná. E o que o governo do Pa- 
raná tem feito? Apenas criou uma 
comissão para investigar o caso, 
apesar de saber com antecedência 
do que poderia acontecer. O Movi- 
mento dos Agricultores Sem Terra 

do Oeste do Paraná (MASTRO), 
que tem como um dos fundadores o 
próprio Miguelzinho, junto com o 
Movimento dos Sem Terra do Para- 
nârJenuncia-qm^esta-comissâanão. 
tem feito nada. Até parece que foi 
criada para abafar o caso. e proteger 
os criminosos. 

Bico do Papagaio 
Nessa região, que compreende o 

norte de Goiás, sul do Pará e su- 
doeste do Maranhão, aconteceram 
mais de 150 mortes em 1985. Nesta 
região a UDR está bem estruturada, 
os preços das mortes são tabelados 
e já foram convertidos de cruzeiro 
para cruzado. Em Araguaína, cida- 
de próxima ao rio Tocantins, em 
Goiás, os serviços de um pistoleiro 
experimentado custam 200 mil cru- 
zados. Mas, para matar o padre Jo- 
simo, no dia dez de maio, em Impe- 
ratriz, no Maranhão, Geraldo Ro- 
drigues se contentou com 50 mil 
cruzados. Ficou vários dias pas- 
seando impunemente na região, até 
ser preso, devido à repercussão que 
o caso teve. 

Ainda no Bico do PapagaiOj-três 
outros religiosos estão na mira do 
latifúndio. São o padre Ricardo Re- 
zende, de Conceição do Araguaia e 
coordenador da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) Araguata-Tocan- 
tins; Pedro das Neves, vigário de 
Rio Maria, e Ney Antônio Barreto 
Ribeiro, vigário de Xinguara, todos 
de cidades do sul do Pará. A exem- 
plo de Josimo, as ameaças não os 
fazem desistir da luta. "Fiquei sa- 
bendo que os fazendeiros querem 
me matar mesmo. Acho que é só 
ymajaue.st.aç_.át-Lempo, masjvou 
continuar fazendo o meu 
trabalho", diz o vigário de Xingua- 
ra. 

Em 28 de junho, cm Casiara, no 
município de Araguacema, no nor- 
te de Goiás, o agente pastoral da 
CPT, Artur Powers, foi abordado 
pelo pistoleiro conhecido por Ar- 
naldão, dizendo-se do Grupo de 
Extinção da UDR (GE) e mostran- 
do um revólver, o pistoleiro, que é 
gerente da Fazenda Maracanã, 
ameaçou Artur de morte. À noite, 
o mesmo pistoleiro seguiu a camio- 
nete do agente pastoral, que eslava 
sendo conduzida por um amigo 
seU. A perseguição só cessou quan- 
do o motorista parou a camionetc c 
saltou na estrada, mostrando ao 
pistoleiro que não era Artur. 

Racabal 
.   Numa outra região onde a vida 
também vale muito pouco, em Ba- 
cabal, no Maranhão, foi instalada a 
primeira sede da UDR no Estado. 
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Nessa cidade, a UDR tem uma 
emissora de rádio e um jornal, para 
divulgar seus propósitos, enquanto 
organização extremamente reacio- 
nária, contra a Reforma Agrária. 
Por falar de rádio, o grande lider da 
UDR, Ronaldo Caiado, assumiu 
publicamente através de uma emis- 
sora de Conceição do Araguaia, no 
Para, os laços que unem sua organi- 
zação e os extremistas de direita da 
Tradição; Família e Propriedade 

Logo após a formação da UDR 
de Bacabal, o padre Almccir Calix- 
lo, vigário de Lima Campos, cidade 
da Diocese de Bacabal, escapou por 
um triz de ser assassinado, na noite 
de 22 de junho, quando tirava o seu 
carro da garagem, para visitar um 
doente. Em nota oficial, a Comis- 
são Pastoral da Terra responsabili- 
zou o latifundiário Francisco Fer- 
reira Lima, vulgo Chico Messias, 
pelos três tiros dados contra o pa- 
dre. Antes do atentado, em 13 de 
março, os capangas de Chico Mes- 
sias tentaram matar'AImécir pela 
primeira vez. Na mesma, época, o 
bispo de Bacabal; Dom Pascàsio 
Rettler, foi ameaçado de morte. 

O clima continua tenso em Lima 
Campos onde, há cinco anos, Chi- 
co Messias tenta expulsar cerca de 
300 famílias do povoado de São Jo- 
sé dos Mouras. Com o apoio do pa- 
dre Alcimar, da Diocese de Bacabal ■ 
e da Central Única dos Trabalhado- 
res (CUT), os pçsseiros têm resisti- 
do ás ameaças e aos ataques da ja- 
gunçada do latifundiário bandido, 
que é dono das Lojas Riachuelo, 
em São Luis, e membro da UDR. 

'Providências 
Como sempre acontece, o gover- 

no faz de conta que está tomando 
providências. No caso da morte do 
padre Josimó, o governo aprovei- 
tou a' divulgação do caso para 
"mostrar serviço".,Fazendo um 
balanço da operação desarmamen- 
to na região do Bico do Papagaio, 
sobram as velhas espingardas e car- 
tucheiras apreendidas dos trabalha- 
dores rurais, mas faltam as metra- 
lhadoras, caràbinas e fuzis contra- 
bandeados pelos latifundiários. De 
concreto, o que o governo apresen- 
tou foi o pacote anliviolência. O 
pacote ao mesmo tempo em que 
propõe mudanças na'Lei Fíeury 
(que permite aos criminosos primá- 
rios responder aos crimes em liber- 
dade) aplica pesadas-penas de pri- 
são a "invasores" de terras ou que 
"incentiva as invasões de terra". 
Enquanto o governo apresenta um 
pacote que visa, basicamente, pro- 
teger ainda mais a propriedade pri- 
vada, os latifundiários da UDR 
continuam a "defender todos os di- 
reitos e interesses de seus associa- 
dos.., Com o mesmo porte de 
ameaça a esses direitos, com assis- 
tência de qualquer nature.a", co- 
mo rezam-os-seus^statutr- 
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ELOGIOS A UDR 

Coitadinha. Menén de menos de 
um ano e já tão mentirosa? Não 
admira; aprendeu com os pais. 

UDRé nome que não é verdade: 
o nome certo dela é UNIÃO DOS 
DIABOS RURALISTAS, como o 
povo já lhe apelidou. 

É covarde: como cachorro 
medroso, só fala(dra) na costa das 
pessoas... 

Os senhores querem saber 
porque é que os pais da UDR de 
Chapadinha estão assim 
interessados pela terra da Santa 
(Paiol)? É que eles, donos que são 
de dois terços (2/3) das terras do 
iVIunicípio, queriam roubar essa 
terra da Santa... Perderam a questão 
na Vara Civel de Chapadinha. Aí 
quiseram levar avante para a 
instância superior de S. Luís, e, 
pára decepção deles, perderam 
também. Não estranha portanto 
que conservem ainda esse Nó na 
garganta... 

A UDR é mentirosa. Não tem 
fotocópia nenhuma. A terra da 
Santa está arrendada de Janeiro a 
Janeiro, e o arrendatário arca com 
os direitos e responsabilidades que 
lhe pertencem. Tanto assim que um 
dos irmãos Lira, que ora estão 
mordidos de raiva, já ficou com essa 
terra arrendada durante uns sete 
anos, praticamente de graça. Fez 
fortuna lá, pagando uma renda 
irrisória. E por isso que quando 
fugiu de suas mãos não cansaram de 
armar mentiras, e arapucas para ver 
se voltava... 

Queria ver se estivesse ainda em 
suas mãos, como ficariam 
furiosos se alguém falasse em não 
cobrarem renda cios moradores... 
Como chamariam subversivos a 
quem dissesse que seus 
moradores não deviam pagar renda.. 
é só ver o trato que eles dão a seus 
moradores... 

Tem exemplos aí como esse: 
um deles, ex-morador dos Lira, no 
Campo Redondo, mostra ainda 
as cicatrizes nos punhos, de quando 
èie veio amarrado com cordas e 
jogado em cima de um caminhão 
como poí-co, e daqui para as 
Pedrinhas, pela falsa acusação de ter 
roubado uns sacos de coco- 
babaçu... quando ele só fez foi 
vender uns quilogramas do coco 
na quitanda vizinha, que dava 
melhor preço. E o Agenor, e outros, 
que foram tratados do mesmo 
jeito... 

Lembramos que a terra da 
Santa é a que serve mais à sua 
finalidade social como reza o 
Estatuto da Torra; não serve para 
enricar nenhum particular, o que 
não acontece com as terras dos 
donos das UDR, que servem 
para enricar os filhos deles, e 
mandá-los doutorar em ricas 
Escolas, quando os cabouclos deles 
não têm nem escola, primária para 
fazer a Cartilha. Lembro somente 
o que aconteceu com a professora 
do Veredão Dona Enelina, que viu 
sua casa cercada para ser expulsa 
da propriedade. Certo dia o filhinho 
de 04 anos ia saltar a cerca para 
beber água, caiu da cerca e faleceu 
na mesma hoi"a... Até( hoje nunca o 
Veredão viu mais uma professora... 

E José Lira? Tem muitas terras 
arrendadas, do mesmo jeito que 
está arrendada a terra da Santa. 
Por que ele cobra renda?... A UDR 
é subversiva: queria já faz mais de 
um ano e meio que os moradores da 
terra da Santa não pagassem renda. 
Af se à Paróquia aceitasse, eles 
acusariam a Paróquia de subversiva 
porque estaria liberando os foros 
e botaria desordem na Chapadinha.. 

Como é que, sendo vencidos e 
envergonhados na época, não 
saíram então a campo, e só vieram 
passados que foram 18 meses? 

A UDR é grileira: grila não só 
campos de muita gente, mas grilou 
também o Sindicato dds 
Trabalhadores rurais de 
Chapadinha. Grilaram o presidente 
do Sindicato, tirando ele do seu 
ofício legítimo que é a defesa do 
homem do campo para o botar 
contra ele. Ora vejam só: o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Chapadinha defendendo a UDR, e 
se voltando contra o lavrador... 
Desse jeito não ó mais de chamar 
SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS de 
Chapadinha, mas: SINDICATO 
DOS ENGANADORES RURAIS 
de Chapadinhav E,os enganadores 
são os componentes da UDR... É 
como planta atraca que vive 
su-qando o sangue e a vida de outras 
plantas: O Sindicato de Chapadinha 
é o tipo mesmo do Sindicato atraca, 
que mata a vida dos lavradores para 
se voltar para a UDR. 

- O CENTRO DE ESTUDOS 
DE CHAPADINHA (CEDEC), en- 
viou este artigo que transcrevemos 
integralmente. 
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HUMILHAÇÃO F. VTOEENCIA 

Em 11 de junho a PM do MT a- 
judada por policiais civis 
deu mais uma demonstração de 
sua colaboração com os lati- 
fundiários ao espancar e to_r 
Curar os trabalhadores sem 
terra acampados na estrada 
Juina -Fontanilhas. Os traba 
lhadores foram humilhados e 
maltratados pelas forças po- 
liciais. 0 Pe Balduino Loe - 
bens, missionário jesuita foi 
brutalmente agredido sendo ar 
rastado para dentro de um ô- 
nibus fretado por um fazen- 
deiro para trazer a PM e a 
Polícia Civil. Enquanto isso 
os policiais gritavam "Viva 
o padre comunista" "vamos ma 
tá-lo logo" "Ele é muito pe~ 
rigoso", "Foi treinado em C_u 
ba". 0 fazendeiro que se diz 
dono das terras ameaçava de 
morte os demais trabalhado- 
res e dizia para não tenta- 
rem mais voltar para lá. 
BOLETIM AROEIRA CPT MT - ju 
nho 86. 

TERRA CONQUISTADA EM SAO 
MATEUS NO ESPIRITO SANTO 

Depois de 8 meses de luta e 
xigindo a desapropriação dã 
Fazenda Georgina que estava 
abandonada os companheiros 
conseguiram uma grande vitóri 
a. Foi uma luta longa para as 
300 famílias que receberam do 
INCRA o título de posse daque 
Ia área. Todos eje.s trabalha" 
vatp_em,..fazendas espalhadas pe 
15 norte do estado do ES até" 
decidirem acampar na fazenda 
improdutiva. Depois de nove 
dias eles foram expulsos por 
decisão do juiz e ficaram 49 
dias à beira da estrada  que 
liga São Mateus até Nova Vené 
cia. 0 governo teve que cede"r 
e entregou às famílias uma á- 
rea imediatamente batizada de 
"Vale da Vitória". No final 
de abril o INCRA desapropriou 
a fazenda e foram distribuí- 
dos os 27 terrenos. Esse é o 
19 caso de Reforma Agrária 

feito no ES. Mas, não param 
por aí e continuam pressiona^ 
do o governo a entregar novas 
terras. BOLETIM PELEJANDO MG 

julho 86. 

CONFLITO EM UNIÃO DOS PALMA- 
RES EM ALAGOAS 

Os trabalhadores estão enfren 
tando ameaças , coações, in- 
timidações,, constrangimentos 
e toda forma de pressões e vi 
olênciás em várias fazenda^, 
entre as quais a de SERRA PRE 
TA. 
LUTA POR DESAPROPRIAÇÃO EM 
SAO PAULO 

São 52 famílias (304 pessoas) 
de trabalhadores rurais acam 
pados à beira de uma estrada 
entre Coroados e Birigui SP, 
desde 17 de maio.  Eles lu - 
tam pela desapropriação  da 
Fazenda São José que tem 6 
mil alqueires de onde foram 
expulsos pelo latifundiário 
J.J.Abdala. Há um processo 
em curso que considera essa 
área como emergencial. 0 Saj^ 
ney não incluiu essa fazenda 
entre as 6 desapropriadas no 
estado de SP. Procurado em 
Brasília o Min, Dante de Oli- 
veira alegou não conhecer a 
luta destes trabalhadores e 
prometeu falar com o Presi- 
dente em 15 dias. CARTA DOS 
ACAMPADOS DE BREJO ALEGRE 
2 julho 86. 

NO CEARA MUITOS CASOS DE IN 
JUSTIÇA 

Na Fazenda Jandaira em Trai 
ri quatro lavradores foram 
mortos eram eles Manoel Ve- 
ríssimo, Raimundo Veríssimo, 
Francisco Veríssimo e José 
Gilson Nicolau Feijão. Essa 
fazenda está localizada em 
Trairi CE e possui 1200 ha. 
Dentro da propriedade estão 
os povoados de Córrego do Pi 
res. Estiva e Jandaira onde 
residem 60 famílias que so- 
brevivem da cultura de milho, 
feijão, mandioca, cana, bata 
ta doce etc. Acontece que o 
novo proprietário têm a in- 
tenção de implantar um" proje 
to de reflorestamento na áre 
a e Oí moradores estão proi- 
bidos de plantar desde 1984 
Após muita violência, em mai 
o foi concedida uma liminar 
de manutenção de posse em fa 
vor dos proprietários e em 5 

rural 

de junho os trabalhadores fo 
ram desarmados e 60 outros 
"trabalhadores" foram trazi- 
dos para desmatar a área. a 
morte dos 4 companheiros o- 
correu em 9 de junho quando 
outros quatro ficaram feri- 
dos. BOLETIM O ROCEIRO DE 
CRATEUS - julho/agosto 86. 

O fazendeiro 
admite: já 
tem armas 

BELÉM 
AGÊNCIA ESTADO 

Itamar Barres de Sousa, que se 
declara proprietário de 370 mil hec- 
tares de terras no Maranhão, situa- 
das em dois municípios, ao longo da 
ferrovia Carajás — Ponta da Madeira 
— é o primeiro fazendeiro a admitir 
publicamente que formou uma milí- 
cia particular e deu ordem aos seus 
pistoleiros para atirar em qualquer 
pessoa que invadir sua propriedade. 
Ele deu entrevista a um repórter do 
jornal O Liberal, de Belém, relatando 
os atos de violência praticados em 
sua fazenda, sob o compromisso de 
que o Jornalista não revelaria o seu 
nome. A entrevista foi publicada nes- 
ses termos, mas logo acldentidade do 
fazendeiro foi revelada. Segundo in- 
formações do cadastro do Incra, as 
"suas" terras foram "griladas", sen- 
do na verdade  de volutas. 

Na entrevista, ele admitiu ter for- 
mado um esquema de segurança par- 
ticular integrado por 11 homens, que 
andam constantemente armados, 
sob o comando de um capataz. Os 
seguranças dispõem de quatro car- 
ros, combustível à vontade e custam 
a Itamar 12 mil cruzados por mês. 
"Sei que estou marcado para morrer, 
mas enquanto tiver vida também 
mando rnatar qualquer invasor que 
se achar no direito de entrar na mi- 
nha propriedade" diz ele. 

Itamar declara que suas terras 
são visadas porque nelas está a prin- 
cipal reserva de ipê da região, árvore 
de maior valor comercial, avaliada 
em 186 milhões de cruzados pelo 
IBDF. Ele lembra que prometeu assi- 
nar um acordo com as 48 famílias 
que haviam penetrado em suas ter- 
ras, em outubro do ano passado, por- 
que estava pressionado, "mas depois 
mandei meu pessoal botar os invaso- 
res para fora e de outubro a dezem- 
bro morreram, só ali, cerca de 60 pes- 
soas. Teve gente que foi enterrada na 
base de trator. Outros tiveram os 
corpos embebldos em gasolina e In- 
cenqUados", confessa o fazendeiro. 
Itamar diz ter chegado à conclusão 
de que nâo adianta recorrer ao gover- 
no.ou.à Justiça. "O Jeito é pagar os 
pistoleiros e abrir fogo contra os in- 
vasores", afirma. 

0 ESTADO DE S.PAULO 

' 16/7/86 
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Informe JB 
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O pacote de ontem foi uma ten- 
tativa de dar uma ducha fria na 

^ebre do consumo. Do jeito que 
estava, o ágio corria o risco de se 
jjahsformar numa instituição nacio- 
pal. Do jeito que está, também — 
Soque regulado pelo governo. 

Um exemplo: no caldeirão do 
abastecimento, a bruxa anda solta. 
•>; Uma grande rede de supermer- 
cados do Rio encomendou a seus 
técnicos um balanço dá situação e 
chegou às seguintes conclusões, 
sem contar a novela da carne e do 
leite: 

■Massas — a capacidade de pro- 
dução dos pastifícios está esgotada; 

Aves e salgados — como a carne 
sumiu, a demanda de aves e salga- 
dos subiu e está havendo atraso nas 
entregas; 
.. Artigos de cama e mesa — com a 
falta do algodão, os fabricantes só 
entregam com prazo de 90 dias e 

atendem apenas a 40% dos pe- 
didos; 

Utilidades domésticas — há atra- 
so de 30 dias nas entregas, e algu- 
tiias fábricas só aceitam pedidos 
^ara 1987; 

Brinquedos — a Estrela não 
atende a pedidos em mais de 50% 
j^e sua linha. A Glaslite fixou prazo 
até 5 de agosto para os pedidos. 
(Depois, só em 87; 

Produtos de higiene e limpeza — 
.f^lta sebo para sabão, e as fábricas 
.çstão atrasando as entregas; 

Bebidas — falta cerveja por cau- 
sa do aumento de consumo; 

Conservas — não há folhas-de- 
flandres para a fabricação de latas, 
e as entregas também estão atra- 
sadas; 

Perfumaria — as embalagens de 
plástico sumiram do mercaoo, e as 
fábricas não têm como manter as 
entregas. 

=: Há quem pergunte se o arsenal 
de medidas anticonsumo será sufi- 
ciente para saciar tantos apetites. 

Adivinhe quem está voltando 
a "pagar o pato" do pacote 

ALOYSIOBIONDl 

Fatos das duas últimas 
semanas, e que marcam as 
novas tendências da econo- 
mia: o Governo decidiu au- 
mentar. Indiretamente, o 
imposto de renda recolhido 
na fonte; o Governo autori- 
zou as financeiras a eleva- 
rem, livremente, os Juros 
cobrados no crédito ao con- 
sumidor; o governo está 
anunciando a autorização 
para importações maciças 
de máquinas, ..equipamen- 
tos, peças e componentes; o 
Governo voltou a suspen- 
der a compra desafras de 
alimentos, com prejuízos 
aos pequenos produtores; o 
Governo elevou o preço 
mínimo para o café, garan- 
tindo lucros a grandes gru- 
pos especuladores. 

Excluindo-se o caso dos 
jreços do café, todas as de- 
nais medidas tèm um ob- 
etivo; enfrentar a chama- 
la "explosão de consumo" 
iue viria provocaribo es- 
assez de mercadorias, 
natérias-primas etc; e tra- 
endo de volta o risco de 
■ressoes Inflaclonárlas. 
vcontece que o caminho 
scolhido pela Nova Repú- 
lica é igual ao caminho 
rilhádo por governos ante- 
mres: a pretexto de com- 
ater o retorno ã inflação. 
Dnfisca-se .a renda da 
lassa trabalhadora, em 
ue se Inclui a classe me- 
ia, prejudica-se pequenos . 
médios empresários e, na 
itra ponta, chega-se   ao 

aumento dos lucros de cer- 
tos setores. Tudo como 
dantes: a curto, médio e 
longo prazos, mais concen 
tração da renda, mais con- 
centração da propriedade, 
menos empregos e mais 
problemas sociais. Vejam- 
se o significado e conse- 
qüências de cada uma da- 
quelas decisões: 

Imposto de renda — A ta- 
bela para desconto na fonte 
deveria ser atualizada ago- 
ra em julho, como ocorria 
todos os anos, e de acordo 
com a le!. Ignorando a lei, o 
ministro da Fazenda decla- 
ra que não se vai mexer na 
tabela deste ano, porque 
náo está mais havendo in- 
flação, ou ela é apenas "re- 
sidual", mínima. Acontece 
que em janeiro e fevereiro 
houve uma inflação na fai- 
xa dos 30%, e logo depois do 
pacote a própria Secretaria 
da Receita anunciava que 
essa correção seria utiliza- 
da para atualizar a tabela 
do desconto ■ na fonte — 
reduzindo-o em julho. Ago-. 
ra, fica o dito por não dito, 
e — o que não é aceitável 
na Nova República — 
desrespeltando-se a lei. Os 
contribuintes, a massa tra- 
balhadora, vão pagar um 
imposto de renda maior do 
que deveriam. Um confisco 
de sua renda, transferida 
para os cofres do Governo 
(que, por"Sua vez,, hesita 
em realizar cortes em sua 
área). 

Juros ao consumidor — O 
Banco Central eliminou ú 
teto para os juros cobrados 
pelas   financeiras,   e   que 

eram de 55% ao ano. Aca- 
bou por tanto o congela- 
mento nessa área. Alega- 
ção "cientifica" de um di- 
retor do BC: "K preciso 
deixarem os juros flutuar 
livremente, para que eles 
sinalizem as necessidades 
reais de mpnetarlzação da 
economia". O que Isso quer 
dizer, em bom português? 
Desde o lançamento do pla- 
no cruzado, os teóricos de 
Brasília vinham dizendo 
que haveria Imensa emis- 
são de moeda, porque "a 
população iria querer ficar 
com dinheiro 'em seu po- 
der" (tese discutida e reba- 
tida nesta coluna). Como 
as emissões explodiram, 
Brasília diz agora que não 
sabe qual o nível "ideal" de 
emissões, isto é, quanto è 
preciso emitir sem provo- 
car inflação. Por isso, vai- 
se deixar os juros flutua- 
rem, para que eles funcio- 
nem como um termômetro: 
"Se subirem, é porque ain- 
da falta dinheiro dentro da 
economia; se talrem, é por- 
que há excesso de dinheiro 
dentro da economia". 
Qualquer criança sabe que 
tudo isso é teorlzação pura 
— e lucrativa, para alguns. 
No Brasil os juros sobem 
porque sobem, e sempre. 
Tanto que, coisa que o dire- 
tor do Banco Central não 
disse, nos EUA, com uma 
Inflação hoje praticamente 
equivalente aos índices 
brasileiros, as taxas no cré- 
dito ao consumidor estão 
ná faixa dos 15% ao ano. No 
Brasil, estavam quase qua- 
tro vezes mais altos,   na 
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faixa dos 55% ao ano — e ;â 
começaram a subir, com a 
liberação. Conseqüências 
da medida: lucros para os 
especuladores da "ciranda 
financeira", lucros para o 
sistema financeiro — tudo 
às custas do confisco de 
uma parte da renda (con- 
gelada) do consumidor. 
Transferência de renda, 
uma vez mais. 

Importações — Aqui. a 
teoria oficial é simples: pa- 
ra atender â falada "explo- 
são do consumo", seria ne- 
cessário aumentar rapida- 
mente a produção indus- 
trial. Por isso, o governo 
decidiu liberar importa- 
ções de máquinas mais mo- 
dernas, mais automatiza- 
das, bem como de peças, 
componentes que também 
tragam a modernização. Só 
dois setores (máquinas têx- 
teis e informática) devem 
comprar US$ 2 bilhões no 
exterior, neste segundo se- 
mestre. Lucram os setores 
que poderão importar, com 
regalias. Perdem os fabri- 
cantes nacionais, perde o 
Pais (com a torra de dóla- 
res), perde a massa traba- 
lhadora (com a perda de 
empregos, via automação e 
via compra de máquinas, 
lá fora, que poderiam ser 
produzidas aqui dentro). E 
a própria "explosão da de- 
manda" é discutível. 

Compra de safras — Em 
maio, o governo aplicou 
apenas Cz» 1 bilhão na 
compra de safras, fazendo 
com que pequenos e médios 
produtores de arroz, feijão, 
milho (e algodão), as tais 
culturas que a Nova Repú- 
blica diz serem prioritá- 
rias, vendessem suas co- 
lheitas abaixo até do preço 
mínimo. Alegação do Go- 
verno: foi preciso segurar 
as emissões de dinheiro, 
por Isso as compras foram 
suspensas. Promessa do 
Governo: em junho, cerca 
de Cz$ 9 bilhões seriam des- 
tinados à compra de sa- 
fras. Realidade: apenas 
Cz$ 3,5 bilhões foram cana- 
lizados para esse objetivo. 
E já na última semana de 
junho as compras eram no- 
vamente suspensas, dei- 
xando o pequeno produtor, 
ameaçado de prejuízos, 
forçado a vender suas sa- 
fras a preços abaixo do 
mínimo a atravessadores, 
redes de supermercados 
etc. Em cena: a concentra- 
ção da renda e os prejuízos 
(perda de renda) para cen- 
tenas de milhares de pro- 
dutores, a pretexto de con- 
ter emissões. Mas o Gover- 
no emite para ateíider a ou- 
tros setores — e as estatais. 

A cada dia que passa, a 
política econômica da No- 
va República mais se asse- 
melha á política econômica 
de governos anteriores. Os 
.lucros estão indo para os 
mesmos cofres. 
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E o governo, tem moral? 
Na hora de retocar o Plano Cruzado, o governo pede a confiança da 
Nação. Traía-se de se saber se a merece. Então, vejamos 

"Eles nada aprenderam,-nem nada esqueceram", di- 
zia Talleyrand dos Bourbons, Segvndo o presidente 
José Samey, o mesmo se poderia dizer hoje daqueles 
que, no Brasil dos empréstimos compulsórios, "espe- 
ram recursos do governo diante de medidas enérgicas, 
porém necessárias". Em cadeia nacional, Samey anun- 
ciava o novo pacote e acertava a pontaria em cima de 
certa categoria de enganadores que "desprezam a inte- 
ligência do povo". Nada a objetar quanto à admiração 
de Samey por Talleyrand e quanto ao fato de que mi- 
lhões de brasileiros tenham apreendido da boca do seu 
presidente a frase de um notável experl em sobrevivên- 
cia a tempestades políticas e sociais.' O qual, no en- 
tanto, mais se notabilizou pelo bom uso que fez da sua 
própria inteligência do que pelo respeito devotado à 
inteligência do povo. A qual, por sua vez, pode ser des- 
prezada de outras maneiras, além daquela apontada 
por Samey. 

Aflor do triunfalismonalapeia dojaquetâo 

Na sua fala á Nação, o presidente, embora preciso 
nas citações, nem sempre primou pelo respeito á ver- 
dade e, ao mesmo tempo, á coerência. Disse que vive- 
mos em paz e prosperidade, mas admitiu também al- 
gumas "turbulências" e a miséria da maioria. Referiu- 
se ao "êxito completo" do Plano Cruzado enquanto 
anunciava uma importante correção de rota. Nestas 
passagens, não se sabe se subestimou mais a inteligên- 
cia dos seus ouvintes ou a sua própria. Deixou mais 
uma vez a impressão de que cede facilmente á tentação 
de cravar na lapela dos seus jaquetòes a flor do triunfa- 
lismo. Nisto nao difere da maioria dos políticos nacio- 
nais, embora nem todos exibam jaquetòes tão relevan- 
tes. Mas já ouvimos afirmar que o Brasil era uma ilha 
de prosperidade no mar revolto do primeiro choque 
do petróleo e a lembrança daqueles dias negros e da 
mentira oficial, entre primária e patética, está viva na 
memória da Nação. 

O presidente poderia, com vantagem pára todos, ex- 
por a situação com o realismo que o País merece e a 
gravidade que o momento aconselha, sem deixar de re- 
gistrar os inegáveis méritos do Plano Cmzado: inflação 
em níveis baixos, correção monetária liquidada, espe- 
culação contida, poder aquisitivo dos assalariados ele- 
vado etc. etc. No entanto, de março para cá houve pro- 
blemas; explosão da demanda, falta de investimentos 
em setores industriais básicos, e por aí afora. Donde a 
necessidade de retoques. Se o objetivo é a criação de 
uma sociedade mais justa, no sentido de equilibrada, 
como premissa de uma democracia contemporânea do 
mundo (o presidente diz que o alvo é o nível de vida 
dos países da Europa mediterrânea), manda a razão 
que se exija um sacrifício por parte da minoria abas- 
tada a favor da maioria carente. A isto se ciiama justiça 
distributiva e, sem a sua aplicação, qualquer projeto 
democrático vai a pique. 

O sacrifício solicitado dos 1096 de proprietários de 
automóveis e dos 3% de cidadãos dados ao turismo in- 
ternacional está longe de ser insuportável. Nem por 
isso o governo escapa à crítica e ao queixume de de- 
mocratas de todas as extrações, e os mais extraordi- 
nários entre eles até ontem aplaudiam as decisões dos 
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ministros econômicos do regime militar e delas tira- 
vam proveito. Agora clamam contra a prepotência do 
decreto e denunciam a falta de debate, no Congresso e 
em outras instâncias da sociedade. Protestam como se 
tivessem a autoridade de militantes da resistência e ne- 
gam a evidência de que certas medidas não peimitem 
discussões prévias. De fato, o emprego do decreto-lei é 
comum em países de democracia avançada, como, por 
exemplo, a Itália, para citar uma nação da Europa medi- 
terrânea. Lá, novas taxações sobre venda de cairos, ou 
aumentos da gasolina, são decididos em reuniões secre- 
tas do Conselho dos Ministros e anunciadas na madru- 
gada do dia em que entram em vigor, Há diferenças 
em relação ao Brasil de Samey, Uma decon-c de maior 
firmeza de governos nitidamente democráticos, mais 
confiantes em si mesmos do que o vitorioso do Colégio 
Eleitoral de Janeiro de 85, Por isso, na Itália não se co- 
gita de emprésdmos, parte-se sem hesitação para a tri- 
butação, A outra se explica pelos diversos estágios de 
desenvolvimento: mais da metade da população italiana 
anda de carro, de sorte que a taxação é proporcional 
ao tamanho dos automóveis e á potência dos motores. 
Haverá  italianos  que. se queixam,  mas ninguém  vai 
chorar porque a aedsão nâõ surgiu do debate parla- 
mentar. Já no Brasil, o desprezo pela inteligência do 
povo não configura um fenômeno mais significativo do 
que a caradura de um pessoal tão esperto quanto qual- 
quer Bourbon, 

No seu discurso, o presidente-Samey disse que o 
Brasil "tem condições materiais e morais para resolver 
seus problemas sociais". As condições materiais são o 
oitavo PIB do mundo capitalista, um parque industrial 
respeitável, a perspecüva de crescimento a taxas eleva- 
das, o superávit de US$ 13 bilhões na balança comer- 
cial, a promessa de firmeza cada vez maior na negocia- 
ção da dívida externa. O bolo cresceu e continua cres- 
cendo, a Nação tem direito de cobrar critérios de divi- [\ 
são bem mais equitadvos do que aqueles em vigor. 
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Cabe discutir as condições morais. De quem? Não se 
fale dos desvalidos, eles não têm consciência da sua ci- 
dadania. Quanto aos bem-nutridos, o espírito conser- 
vador pode atuar sobre eles com efeitos semelhantes 
àqueles produzidos pela fome. 

A hipocrisia não é uma característica exclusiva das 
classes dominantes brasileiras, ainda que em outras pa- 
ragens ganhe em sofistícação. Mas, aqui, ela se mistura 
a uma dose substanciosa de ignorância capaz de tomar 
o velho Henry Ford, aquele que lançou o Modelo T a 
preço acessível ao bolso do seu operário, um implacá- 
vel revolucionário. A resistência da direita brasileira a 
qualquer mudança é emblemática de um primidvismo 
só comparável ao fanatismo do Apocalipse de certos se- 
tores de esquerda. A direita é mais forte, até hoje levou 
a melhor. Se houver confronto, não é improvável que 
leve mais uma vez, mas tudo indica que será a última. 

■ Depois, o dilúvio. 

Como salvar democracia e capitalismo? 

A direita brasileira sempre insistiu em se autodefinir 
como liberal. Deste ponto de vista, os egressos do PDS 
que fundaram o PFL não inventaram coisa alguma, 
não obstante o fato de que nem todos esses novos libe- 
rais seriam convidados para jantar na casa dos antigos. 
A falta de convite tem sua razão. Uns são da oligarquia, 
outros da tecnocrada. Uns acham que o Estado é mí- 
nimo e forte para manter o povo no seu devido lugar e 
para garantir que a livre iniciativa seja livre sobretudo 
para eles mesmos, outros acham que o Estado é 
grande, muito grande, e aí está para conferir força a to- 
das as suas iniciativas. Nem uns nem outros parecem 
ter entendido as conseqüências inevitávein da prática de 
democracia nos tempos modernos, quer dizer, como diz 
Norberto Bobbio (leia na secção Livros a resenha do 
último livro de Bobbio publicado no Brasil, O Futuro da 
Democracia), de uma democracia de massa, ou melhor, 
baseada em partidos de massa. Nela, as demandas so- 
ciais, cada vez mais imperiosas e complexas, tendem 
naturalmente a ampliar a esfera de intervenção do Es- 
tado na economia, em proveito de todos os cidadãos, 
do capital e do trabalho, da nação em peso. 

Neste nosso Brasil, envolvido eternamente na tenta- 
tiva vã de assimilar ouestões malformuladas, a maioria 
dos empresários e aos especialistas em comunicação, 
:que lhes tomam as dores,j até hoje se recusam a aceitar 
que, à sombra do regime militar, o Estado trabalhou a 
favor do capitalismo, por mais selvagem que fosse, e, 
portanto, deles mesmos. Esta, como explica Bobbio, é 
ja fórmula fascista, pela qual se^alvajo capitalismo ma- 
tando a democracia - enquanto a fórmula aplicada 
pelo socialismo real, de marca soviética, mata o capita- 
lismo com o sacrifício da democracia. A alternativa de- 

mocrática moderna salva a democracia e o capitalismo 
através do crescimento do Estado na área econômica. 
Parte-se de uma concepção ikeynesiana, e, como se sabe, 
Keynes é o profeta dos pais do cruzado e das novas me- 
didas decretadas por Samey. 

Por favor, nào asfaltem a Transamazônica 

Liberais á moda antiga, de olhos fechados para o 
qué acontece mundo afora, não podem gostar de jo- 
vens devotos de. Keynes. Por isso, os chamam de mar- 
cianos ou panzer granadieren da estatizaçâo. Se a solu- 
ção dos problemas sociais depender desses senhores tão 
rápidos na agressão verbal quanto certos fazendeiros o 
são no gatilho, evidentemente não há como se confiar 
nas tais condições morais afirmadas por Samey. Mas o 
governo, tem moral ? O certo é que o governo carrega 
as péssimas tradições do Estado brasileiro, na versão de 
todas as Repúblicas, e também a contradição gerada 
pela inquietante convivência que forçou no seu seio en- 
tre os keynesianos do PMDB e os duvidosos liberais do 
PFL. 

O Estado brasileiro é o Frankenstein da burocracia, 
o Borba Gatodalineficiência.Quantoaospefelistas, estão 
entre eles alguns dos inimigos mais fervorosos do 
Plano Cruzado e dos defensores mais fogosos do 
Frankenstein-Borba Gato. Resultado: tomam-se ape- 
nas algumas das medidas "enérgicas, mas necessárias". 
Não se faz a reforma bancária, por exemplo, ou se faz 
um arremedo de reforma agrária. Quanto à reforma 
administrativa, fica adiada, sinal de uma briga feia lá 
dentro, atiçada certamente pela criação do Fundo Na- 
cional de Desenvolvimento, no qual os ministros do 
PFL com poder de mando sobre companhias estatais 
devem enxergar uma capitis diminutio. O presidente 
pede a confiança da Nação. Solicita a fé de quem em- 
presta ao governo, e dos cidadãos em geral, de que o 
dinheiro será bem aplicado, num Plano de Metas 
abrangente e corajoso. Aliás, ousado. Veremos. Samey 
nos convida a governar com ele. Bem, fôssemos presi- 
dentes, cuidaríamos de conter os ímpetos do ministro 
Tavares, aquela forte vontade, do titular da Pasta dos 
Transportes de asfaltar a Transamazônica. E também 
tratanamos de baixar a bola das empreiteiras, os vora- 
zes construtores das pirâmides dos faraós fardados. 

O governo não está sob suspeita porque decide por 
decreto, assim como o Estado não é o assassino do ca- 
pitalismo se age com lisura e eficácia. Ocorre que o go- 
verno do José Samey ainda não provou ter condições 
morais e materiais para conduzir a transição até a praia 
de uma democracia moderna. A Nova República se pa- 
rece demais com a Velha para que o apelo de Samey 
seja capaz de galvanizar o povo desiludido. Além do 
mais, os neo-liberais pululam e eles, como adverte 
Bobbio, já eomeçam a perguntar aos seus elegantes bo- 
tões se democracia se coaduna com capitalismo. 

(< Compulsão" e democracia no Brasil 
PAULO FRANCIS 

Em outubro de 1973 ã Opep qua- 
druplicou os preços do óleo. Os 
preços subiram durante toda a déca- 
da de 1970 até o último "choque" de 
1979, em que o barril ae óleo 
ultrapassou conforiavelmente os US$ 
32. A recessão foi geral para os 
importadores. Os EUA, que produzi- 
am (e produzem) 50% do que conso- 
mem, dada a riqueza e o proporão^ 
md consumo, obviamente o maior do 

mundo, sofreram de 1979 ao último 
trimestre de 1983 uma queda de 
renda estimada pelo Banco Mundial e 
(o melhor indicador) FMI, de USS 1 
trilhão. 

0 último choque do óleo, em 1979, e 
a subsequente recuperação no gover- 
no Reagan a partir de 1963, são tídas 
peJos analistas oão-demagógicos. os 
editorialistas do "New York Times" 
e do "Washington Post", por exem- 
plo, como as principais causas da 
derrota de Jimmy Carter, em 1960, e, 
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mais interessante, da espetacular 
reeleição de Reagan, em 1984. em 
que o presidente ganhou em 49 aos 50 
Estados do país. Este USS 1 trilhão de 
queda da renda se deve ao fato de 
que os EUA importam 50% do óleo 
que consomem e que os preços da 
Opep no período arruinaram muita 
gente e empobreceram, até 1983, a 
maioria. 

Ê conveniente lembrar esses /atos 
no dia em que o governo Samey, [j 
incapaz de resolver problemas que 



economia 
todas as pessoas sãs coobeeem, como 
o gigantesco déficit público, se volta 
contra a população impondo taxas de 
todos os tipos (taxas é o que são, seja 
qual for o eufemismo usado, como 

compulsório" etc.). 
Nos EUA, desde 1974, cidadãos 

importantes (um exemplo conhecido 
do leitor da Folha é o candidato 
democrata de 1984, Walter Moadale) 
propuseram uma taxa sobre o con- 
sumo de combustível importado peloa 
EUA, que alegam eles, teria, se 
imposta quando a Opep fez a alta 
extorsiva de preços, impedido que os 
governos, de Nixon a Reagan, gover- 
nassem criando déficits públicos pa- 
ra combater a hemorragia do con- 
sumo no país. Reagan, em cinco anos 
de governo, com apoio do Congresso, 
fez déficits que somam precisamente 
US$1 trilhão. 

Temor da ira 
Faz sentido. Mas o imposto nunca 

foi sequer transformado em projeto. 

Notem: no período entre 1974 e boje 
houve os presidentes Richard Nixon, 
Gerald Ford, Jimmy Carter e Rooald 
Reagan. Todos se recusaram a pro- 
por sequer essa taxa. O motivo é 
simples: temiam a ira popul&r. Ou 
seja, gue à parte pagar preços já 
aumentados escandalosamente pelos 
exportadores estrangeiros (a Opep e 
as companhias de óiáo, s<Jcias, claro, 
dos potentados do mundo árabe e 
adjacências), o eleitor dos EUA se 
voltaria contra qualquer governo que 
ainda lhe aumentasse a carga finan- 
ceira com taxas pura reduzir o 
consumo. 

Dizemos coostantamsuie que os 
EUA são um país despolitízado, ao 
passo que no Brasil haveria um 
imenso grau de politização. Mas 
comparem: no que conta, no dia-«- 
dia, a cocsciáncla de gue os eleitores 
reagiriam adversamente a ums taxa 
sobre o consumo de óleo impfediugue 
peío menos três presidentes dos EJUA 
recorressem a ela (Reagan seria 
contra por principio porgue é contra 
qualquer imposto, por princípio). 
Não precisou ia ver consulta ptíbiica. 
Se sabe, facilmente, nos EUA, o que 
a maioria está pensando. É este 
pensamento majoritário é respeitado, 
ao menos no que afeta a vida diária 
do cidadão (pode-se fazer extrava- 
gâncias, até certo ponto, em política 
externa, como o recente voto da 
Câmara, em favor dos "contras" na 
Nicarágua, contrário à maioria da 
opinião pública, mas vale lembrar 
que a Nicarágua não afeta a vida 
cotidiana do cidadão dos EUA), 

No Brasil é muito diferente. O 
aplaudido Plano Cruzado foi feito na 
mais total moita. Hoje, o governo 
Samey impõe taxas sobre o público 
só consultando a si próprio... Há um 
nome para isso: ditadura. 

Na verdade, apesar da "novidade" 
de se poder protestar contra esse 
autoritarismo, o governo Samey age 
como os militares, tidos e havidos 
como ilegítimos e impostos ao povo 
brasileiro. Só falta mesmo que utilize 
o célebre "decreto secreto", que o 
presidente e general Garrastaxu Me- 
diei dizia ter para enfrentar qualquer 
tentativa maior de subversão, decre- 
to nunca divulgado e, muito menos, 
usado, que se saiba. 

Naturalmente, os homens do go- 
verno  estarão  hoje  em   todas  as 

teievisões explicando que agiram em 
nome do povo, que o que fizeram é 
pelo povo. Podemos ter certeza de 
que o messiânico DilsonFunarQ sqrÀ 
o mais convincente, com o ar espiri- 
tual e "simples" que sempre assume 
nessas horas, assim como levanta as 
sobrancelhas mosaicamente quando 
invoca a bárbara e ditatorial "lei 
delegada", que seja quais forem as 
culpas espetcíficãs de comerciantes 
pilhados nisso e naquilo, não é um 
instrumento que refuta uma socieda- 
de civilizada, em que todos tenham 
consciência e acesso a seus direitos 
civis. 

Inflação secreta 
Todo mundo sabe que há uma 

inflação embutida no Plano Cruzado, 
que não é revelada de público. Todo 
mundo já deveria saber que conge- 
lamento só pode ser medido a curto 
prazo, quando muito, porque uma 
economia moderna e diversificada (a 
brasileira já é suficientemente diver- 
sificada) precisa que suas forças de 
produção tenham acesso ás forças do 
mercado. Todo mundo já deve ter 
percebido que o congelamento gera 
escassez e burte de regras, porque 
simplesmente não funciona e nunca 
funcionou em parte alguma do mun- 
do, exceto em ditaduras ditas socia- 

listas que nivelam por baixo suas 
populações e silenciam à força quem 
ousar protestar. 

E todo mundo já deveria saber que 
o déficit público, e não as maquina- 
ções dos capitalistas gringos ou de 
industriais e comerciantes brasilei- 
ros, é a principal causa dos nossos 
problemas, déficit este que impede 
uma racionalização da economia, um 
câmbio realista, e que, em conse- 
qüência, exclui o Brasil de Investi- 
mentos estrangeiros, que, hoje, só 
correm para economias que se ajus- 
tem ao mercado. 

O mesmo governo que "segura" 
com mão-de-terro a economia (nem 
na União Soviética o Banco Central 
baixa duas resoluções por dia, como 
faz o Banco Central ao Brasil) é o 
maior perdulário. Mas, boje, pôs a 
culpa no consumidor, que não tendo 
mais onde aplicar dinheiro que o 
garanta contra a inflação (que deve 
no mínimo suspeitar estar embutida 
no Plano Cruzado) gasta seu dinheiro 
como pode, um mínimo direito civil. 

Ninguém foi consultado. Só o go- 
verno se consulta a si próprio. 
Haverá sorrisos de simpatia, decla- 
rações de amor ao "povo", promes- 
sas de prosperidade etc, mas o nome 
disso é ditadura. 
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OBJETIVOS DOPLANQDOÍGOVERNO 

Transpor- 
tes 

Teleco- 
municações 

Energia 

Minerais e 
metalurgia 

Indúslria 

Siderurgia 

Agricullura 

Empregoe 
salário 
Reforma 
agrária 
Alimentação 
infantil 

Habitação e 
saneamento 

Saúde 

Educação 

Nordeste 

-üSíasaBa 

Ampliar em 2C% o sistema ferroviária de cargas 
(implanlaçSoda Ferrovia Norte/Sul, entre Açailindii (MA), 
nü complexo Carajás, e Goiinla (GO); recuperar vlnli mil 
km de rodovias em estado precário; ampliara capacidade 
dos portos em 22.5%. 

Instalação de 4,6 milhões de telefones urbanas e aur.vnto de 
65% do número de telefones rurais. 

Aumentar em 32,5% a capacidade de geração; instalação de 
6.040 km de linhas de transmissão; aumento da prodição de 
petróleo para 780 mil barris/dia, alcançando 7C% doconsumo 
interno; elevação da produção de gás natural em 86% (15 
milhões de m3 para 25 milhSes de m3). 

Atingir a capacidade plena de Carajás, com 35 milhões de 
toneladas/ano, aumentar duas vezes c meia a prodição de 
alumínio; aumentar em 60% a produção de metal primário 
de cobre; incrementar a produção industrial de ouio, de 8,3 
toneladas para 42 toneladas/ano. 

Expandir a capacidade.de produção dos setores de bens de 
consumo essenciais a 6% ao ano e promover a impiantaçõo 
ou consolidação de setores de tecnologia de ponta: 
microelclrõnicos, biotecnologia, química fina, mKãnica de 
precisão o novos materiais. 

Sanear as empresas do setor; ampliar a capacidide de 
produção de 13,2 milhões de toneladas para 17.3 milhões; 
tu r N r fi 11x0 de divisas de US$ 1.5 bilhão no quadriènio 
IMM/W. 
Produção de71.6 milhões de toneladas de alimootos. contra 
Wl uluuisSC.l milhões de ISJtS; elevarem 27% a capacidade 
de ostoeugom; irrigar 1,3 milhão de hcclai es. 

Criar 6.6 milhões de novos empregas e elevar ã faixa de 
salário mínimo 2.7 milhões de subempregados. 

Assentar 1,4 milhão deiamllias. 

Garantir alimentação a todas ás crianças de zero a seis 
anos; ampliar o programajiacioaal de alimentação esedar; 
promover o programa do leite para dez milhões de crianças 
deatéseis anos. 
Construção de J .7 milhão de casas populares; realizar quatro 
milhões de ligações para abastecimento de água e 3,9 
milhões para esgoto. 

Construir 3,2 mil novos ambulatórios e instalar onze mil 
novos leitos; erradicar a poliomielite e a raiva e obter o 
controle epidemiológico do sarampo, tétano, difteria e 
coqueluche-, interromper a incidência da doença de Chagai 
em 50% dos municípios atingidos e distribuir medicamentai 
gratuitamente ou a preços reduzidas a cerca de 45 milhões <e 
pessoas. 

Educação gratuita ■ todas as 25,5 milhões de crianças de sele 
a catorze anos e construir duzentas escolas técnicas. 

Promover o crescimento do PIB regional t taxa anual de 2% 
superior á média nacional; gerar 1.7 milhão de novos 
empregos; assentar 630 mil famílias e irrigar um milhão de 
hectares. 
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Equipe econômica já 
prevê novo pacote 
daqui a seis meses 

BrasOla—Ajites mesmo de lançar o Plano Cruzado 
número doía, o comando çconônuco do governo já 
detinha uma péssima informação: dentro de no máximo 
seis meses, haverá necessidade de outra revisáo da 
economia, porque os recursos arrecadados agora serão 
insuficientes para garantir os investimentos do governo. 

Prwsionada pelos polltícos, a equipe do ministro 
Dflson Funaro foi obrigada a recuar da cobrança de um 
imposto compulsório de 40% sobre o consumo dos 
combustíveis. Resultado: em lugar de arrecadar Cz$ 40 o 
governo obterá Cz$ 28 bilhões e o Fundo de Reconstru- 
ção Nacional nâo conseguir* manter a avançada linha de 
investimento pretcpdida pelo Presidente José Samey. 

Na cobrança do imposto compulsório sobre os 
combustíveis estava a mina de recursos almejada pelo 
comando do governo para financiar o investimento 
público que puxa investimentos do empresariado e 
compóem um quadro de expansão global da economia. 
A informação é de uma fonte do Palácio do Planalto, 
com acesso às últimas reuniões dos integrantes da equiDe 
do ministro da Fazenda, Dilson Funaro. 

Engolir o caroço 
Para tentar entender os problemas de déficit do 

governo é necessário voltar á era do cruzeiro, quando 
foram tomadas as primeiras medidas de contençio ao 
crédito, na esteira das quais seria detonado o Plano 
Cruzado número um. A época, as tarifas do serviço 
publico estavam com preços abaixo do mercado O 
comando econômico optou por nâo aumentá-las e foi 
tímido em relação à contenção do consumo. 

• Afinal, em janeiro, época dessas medidas prepara- 
tonas, havia a expectativa de um surto de greves — o 
trabalhador exigia a trimestralidade — por causa dos 
índices de inflação galppantes. Temendo uma forte 
oposição sindical ao Cruzado, se o governo aumentasse o 
preço das suas tarifas, a equipe de economia recuou para 
ampliar o apoio popular ao plano de inflação zero! As 
tentas ficaram amarradas, e as empresas públicas, sem 
dinheiro para investimentos. 

Em fins de maio, o déficit estava entalado na 
garganta do goverao. Durante a reunião para avaliar o 
Cruzado em Carajás, o Presidente José Samey soube 
disto. O déficit revelado foi de Cr$ 267 bilhões. Um dos 
responsáveis pelo comando econômico disse, textual- 
mente, a Sarney: "Presidente, o déficit é um caroço na 
nossa garganteT' Sarney foi otimista e fez-lhe um convi- 
te:  Entáo, vamos digeri-lo." 

Com o Cruzado dois, a fonte está segura de que o 
governo engole, jnomentaneamente, o déficit se, contu- 
do, resolver o prcblema de manter a linha de investimen- 
tos, considerada essencial dentro dos planos do governo 
Insiste em que Sarney necessitaria de dois planos iguais 
ao que divulgou ontem para cumprir' este objetivo, 
lamentando mais uma vez a timidez da equipe econômica 
que acabou se contentando em fazer um conjunto de 
medidas já sabendo que ser* obrigada a elaborar mais 
uma bateria delas, em curto prazo. 

-KIA OAWUÍÍA E O 
CMUM 2CX MAIS C 

Mas O dinhairo pago a mais 
pelo consumidor s*rá devolvido 
com Juros, depois da três anos, 
pala média do gasto do com- 
bustível consumido no Pais • o 
número de carros em circula- 
ção, calculada anualmente. 

.. .__   .      . 

Oarro zero .km;suljlú 30%f 

•ntre doia^a^quatrç anos, 10%. 
Os valores pago» B mais siíriSo 
dBvolvic(os 'M Jofmà,„dg. íjtu.lojí 

1. Reduz o consumo no primai- 
' ro Instante e retoma a curto prazo, 
adaptando-se, como no passado. 

2. Perda de poder aquisitivo, 
pois vai pagar mais pelo com- 
bustível e, como o compulsório 
nSo entra no cálculo da inflação, 
nío repercute na correção dos sa- 
lários. 

—-T-^p    ■ 
osiste^ap .carro novo ,e com- 

sÈÇa m ^a- 
r?, Z.lDaixà de comprar um carro s 
1íòmpr8'''vnde'ocassete.' roupas  e 
'bens d^. íónsumo. 
,--'3,'Abre'uma caderneta de pou- 

3. AGORA 1 MAIS DIFÍCIL VIA- 
JAR PARA O EXrtRIOR 

As possagana • o dólar para 
viagens ao Exterior serio taxa- 
das em 25%. Essa dinheiro nâo 
sara devolvido, é aumento mes- 
mo. Oa recurso» irio, também, 
para o FN D, via Banco Central. 

4. fiM OA CORREI 
HIADASCAOE. 
PANÇA 

1. Os turistas de classe média 
devam mudar seu programa de fé- 
rias. Já os mais ricos podem, no 
máximo, diminuir o número de 
viagens anuaia. 

2. Viagens de negócios náo so- 
ráo alteradas. 

Confusa.íonv os dóis*::slste- 

nsagurb^ela flutuãçSodps 
ijufbse firri;cíf'çbrféçâQ?p§lenc|i- 
nienlos pòderri cair. 

1. Infla; âo camuflada. 
2. Aumento da divida do gover 

no, que leré de devolver o emprés- 
timo com juros. 

3. Inviabilizaçáo de pequeno» 
serviços leitos com veículos a ga 
sollna e álcool. 

1. O mercado de carros usa- 
dos, onda o compulsório ô manor, 
pode ficar mais aquecido. ' 

2. Pode cair a demanda por 
carros novos, com a salda dos es- 
peculadores do mercado. 

3.' Pode desviar o consumo 
para outros bens duréveis. onde a 
ipdústrja tem u(n poder.íje rospos- 

'■ia: 'mai^Vápldó' (eletroeletrónlcos, 
InfoVmáticaii; 

  
1. Aumenta a arrecadaçáo do 

governo 
2. As empresas da turismo per- 

derão negócios. 
3. As receitas das companhias 

aéreas podem cair, pois o turismo 
representa 60% das viagens. 

51 FUNDO NACIONAL OE DESEN- 
VOLVIMENTO 

Vai administrar o dinheiro 
proveniente dos empréstimos 
compulsórios ■ taxas. Para ela 
Irão também 30% dos recursos 
dos fundos da pensio do gover- 
no, estimados em CzS 38,8 bl- 
Ihõas. 

1. investe, compulsoriamente. 
2. Nío tem nenhum controle 

sobre a administração dos recur- 
sos.       ' i 

3. Espera que tudo dá certo 
para receber seu dinheiro da volte 
em 1990. 

JSBSBBHB '   liquido dessá^çperaçâoi.o.góysrnp 
ganha pèlç' aübiento de captação, 

'posto dSüPe 
.miJtsçí^tgwemd.iiPr.tó 
r Incentivai;   a .■■comprai 

iCom 
tsnda 
desses ítltulos,' 
cursos. 
Cosi' 

..1.v.Os grandes investidores po- 
dem -. ser aualdos, - indiretamente, 
paio desestlmüo ás aplicaçóes de 
curto prazo,'e por ser Um investi- 
mento garantido pelo governo. 

2, Se aumentar a'captação, po- 
dem sobrar rnais recursos para fi- 
nanciamentos á habitaçáo. 

1. O mercado de sçóes pode 
ser seriamente abalado. Os fun- 
dos de pensáo terão de vender 
parte dos CzS 66,8 bilhões am 
sçóes, nas quais investiram, para 
aplicar no FND, pois o governo 
náo abre mâo do dinheiro que 
eles têm em LTN, OTN e títulos 
estaduais. 

7. MERCADO OE CAPITAIS 

As. aplicaçóes da curto prazo, 
menos de 60 dias, (CDB, open] 
terão um Imposto da Renda au- 
mentado gradualmente. Quanto 
menor o período de investimen- 
to, maior o Imposto, 

-rr—- . i.:1;.^''.,.■■   -, -."■  ■ 
Poda haver umr aumento nos 

juros, pois; o governo passa a 
competir com :o setor privado 

jbarjeos ^^inptituiçósijiijariceifesí 
'que terâ'da subir suas ta^as da ju- 
ros nos empréstimoàóué concede 
para compensará perda de inves- 
tidores. . ' ;: 
''■2. Com juros altos,'cai d nM 
de investimento (financiamanto á 
indústria).     ■' 

1. Desvia parte dos investimen- 
tos para cadernetas e outras apli- 
caçóes. 

1. O giro do dinheiro fica mais 
longo. 

2. Aumenta a poupança inter- 
na. 

3. Tal poupança pode ser cana- 
lizada para financiar investimentos 
produtivos. 
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Ministro nega 
desnacionalização 

JORNAL   DO  BRASIL 
2V7/86 

O ministro da Fazenda, Dilsõn 
Funato, garantiu ontem que o ingresso 
do capital estrangeiro no mercado de 
ações nâo representará a desnacionali- 
zação das operações em Bolsas de 
Valores. Ele explicou que, na realida- 
de, está sendo autorizado o ingresso de 
capitais externos "que vêm para ficar", 
e não para sair quando o rendimento 
estiver sendo baixo.- Além disso ■*- 
disse —, a parcela correspondente a 
esses recursos será inexpressiva, em 
relação ao montante de dinheiro que 
circula nas Bolsas. 

Em debate ontem à noite na TV 
Globo,, ao qual também compareceu o 
ministro do Planejamento, João 
Sayad, Funaro explicou que o setor 
público está sendo incluído na escala 
de sacrifícios. Lembrou que, a partir 
de um decreto do presidente Samey 
que proíbe a reposição de funcionários 
nas empresas estatais, o contingente de 
pessoal empregado nessas repartições 
se reduz 0,5% a cada çnés. 

O miniètró da Fazenda dtou ainda 
o que considera uma conquista fantás- 
tica era termos de controle do endivi- 
damento interno: a dividi interna do 
país, que de março de 1985 a março de 
1986 cresceu 103% em termos reais, 
registrou em junho deste ano um cres- 
cimento real de somente 7%, se com- 
parado com igual período do ano pas- 
sado. "Estamos trabalhando com rigor 
nesse sentido" — afirmou. 

A seu ver, o país passou de uma 

etapa de inflação incontrolável para 
outra de estabilidade. "Derrubamos a 
inflação com crescimento, mas o cres- 
cimento tem limites" —• admitiu Funa- 
ro, lembrando que agora é chegada a 
hora de tomar novas medidas correti- 
vas que permitam a realização de in- 
vestimentos necessários. 

— O consumo aumentou e as em- 
presas compram novas máquinas, mas 
não há energia sufidcntç para atendê- 
las. Temos que dar continuidade a 
esses investimentos na área elétrica, e 
aos programas siderúrgico e de trans- 
porte. Para isso, estão destinados Cz$ 
50 bilhões. Outro tanto será aplicado 
na área social (alimentação, saúde e 
nutrição). Procuramos apenas conter 
os excessos como, por exemplo, o 
crescimento do número de viagens ao 
exterior. 

O ministro da Fazenda fixou comw 
meta chegar a 1988 com o país pagando 
2% de seu Produto Interno Bruto w? 
pagamento dos juros de sua dívid* 
externa (no ano passado, ficou ení 
5,2% do PIB e, em 1986, deverá ficari 
em 3,5%). Por sua vez, o ministro Joá» 
Sayad reafirmou que o congelamento^! 
a pedra fundamental do Plano Cruzado 
e justificou a ausência de consulta à 
população para adoção das novas me- 
didas afirmando: "De vez em quando, 
toma-se necessário legislar por Deere- 
to-Lei em economias modernas como 
as do Brasil. Tomamos as medidas 
adequadas, de forma a proporcionar 
mais emprego e riqueza para o país." 

A reprise do velho filme 
Para Justificar a vlolincla policial a a morte da doía Inocéntea, 
procoram-sa como sempra agitadores Infiltrados no melo do povo Ignaro a, 
naturalmente, cordial. E a Noção nSo cora da vergonha 

Os iiuiiltiiic» de Lfini' ciivngonliaiH u 1'als, mas <; 
1'iiis não prece csiar envergonhado. A Na^o não esiá 
luinada por uni sfiiiimniio doloroso de esiuporou de 
iiidi(fiiai1ão. Os ivpresemanies do povo, os órgãos de 
impuiisa, os inielixiuais, os (idaoàos coiisciemes da 
sua cidadania, ratla um isoladanicnie, c ■ chamada so- 
ciedade civil como um lodo, não se perfumam, e não 
perguniam ás auioridades, com a veemência recomen- 
dávcl no caso, como se deu que forçai diias da ordeiii 
ahiisscm logo sobre os piqueteiros de uma greve. D;i 
para concluir que Leme não inquieta, não emociona, 
não incomoda suliciemcmeme o Brasil, sinal da consi- 
derável distância que nos separa da modernidade e da 
democracia. 

Incidentes como o de Leme nâo poderiam acome- 
ecr, está claro, cm países modernos e democrãticos, 
pjroue ali tião existe a mais pálida chance de que lòr- 
(.as da ordem caircguem armas de fogo quando cha- 
madas a policiar manifcstat,ões populaies. No Brasil, as 
lorcas da ordem até hoje- tendem a portar-se como 
bandos de jagunços a scivi<,o dos donos do poder, das 
classes dominantes, de mineiros que descumprenr 
acordos sindicais. Consta que a tropa de choque en-f 
viada de São Paulo a Leme levou somente bombas de 
eleito moral e escudos. No entanto, o destacamento lo- 
cal da Policia Militar estava armado e atirou. 

Outras coisas não aconteceriam em países modernos 
e democráticos, a começar por uma greve de cortado- 
res de cana obrigados a cumprir suà tarefa sem que o 
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patrão lhes forneça luvas e fatào. Mas nada disso chega: 
a sensibilizar os brasileiros que vivem conforme pa- 
dròcs materiais entre aceitáveis e excelentes, e que con-; 
vivem sem maiores tormentos com a misíria da maic-l 
ria dos seus patrícios (esta palavra castiça e de raízes la- 
tinas tem algo de irônico: em laum, patrício quer dizer 
nobre e rico). Assim, em lugar de entender que inci- 
dentes como os de Leme teriam de caber apenas em fil- 
mes de aventuras medievais, ou do gênero faroeste, os 
brasileiros bem-postos na vida tratam do assunto como 
se a violência brotasse de um duejo entre forças iguais. 
De lato, neste pais distante da modernidade e da demo- 
cracia, o debate mais aceso se desenrola em tomo da 
seguinte nuestão: quem atirou primeiro, a policia ou 
um agitador pedsta? 

Como de hábito, procuram-se agitadores, infiltrados 
no meio da massa, rude e ignara. Identificados, signifi- 
cani a atenuante da polícia, quase a exceção da legitima 
tlelésa. E tem mais: exibe-se, em todo o seu espectro, o 
potencial subversivo do PT, o plantonista vermelho da 
conspiração constantemente tecida contra a paz da 
lámilia brasileira, contra tradições seculares de cordiali- 
dade e cordura. Por esta rota, pode-se alcançar, como a 
abelha pousa sobre a flor mais perfumada, a idéia da 
legíuma defesa da segurança nacional. 

Nâo estamos em Tombstone. os vilões não aabam 
de desafiar os mocinhos. Estamos, porém, no Brasil, 
onde a classe média engole histórias mais romanescas 
do que qualquer wtstcm. Inclusive porque, não bastasse 
a sua ignorância, burgueses e burguesotes preferem vi- 

ver em um mundo primitivo a pôr em risco algum tios 
seus privilégios. Ainda assim, apesar das esperanças de 
que agentes subversivos tenham semeado a revolta nos 
canaviais de Lente, é no minimo improvável que um 
único, escasso tiro tenha partido de um certo cano 
ocupado por parlamentares petisias. Mas digamos que 
as coisas se deram como as autoridades Insinuam, que 
o tiro saiu mesmo desse automóvel que desfila no ce- 
nário da greve como o barco do Holandês Voador. 
Com isso, ficaria justificada a ação policial? Haveria 
desculpa para a morte de duas pessoas, para a injúria 
lisica e moral cometida contra tantas outras? 

Nâo é incomum que os rapazes do PT se esmerem 
para ofertar à direita pretextos para denúncias de avan- 
ços radicais, quando não da iminência da revolução. 
Deste ângulo, um recente documento da CUT a favor 
da invasão de terras ê uma obra-prima de destempero 
e de ingenuidade política. Nâo é somente contraprodu- 
cente para a Central Operária e para o PT, com o qual 
comparálha vários dos seus dirigentes. Acaba envol- 
vendo todos os aspirantes á democracia, cuja paciência 
passa a ser posta a prova pela ladainha anüpetista dos 
donos do poder. Nada disso é surpreendente. A Idade 
Media é o pano de fundo e sâo medievais tanto a eficaz 
prepotência da direita quanto o fanatismo desastrado 
da esquerda. A tradição conta; a primeira bate, a se- 
gunda apanha. O presente, por enquanto, nâo des- 
mente a tradição. Mas o presioente do PT não peca por 
lánatísmo ou ingenuidade quando supõe, em uma en- 
trevista ao jornal Folha dt S. Paulo, que o governado: 
André Franco Montoro nâo manda na PM. Ai, Lula 
toca na questão principal. 

O bonde da história ás vezes pára na esquina. Na se- 
mana passada, parou na porta do Palácio dos Bandei- 
rantes. O governador de São Paulo teve a oportunidade 
de desfá/cr as versões que o pretendem tíbio e de mos- 
trar ã Nação a maneira pela qual um governo estadual 
do PMDU pode ser um exemplo de firmeza, coragem e 
espirito democrático. Mas o bonde da história não tio 
parado o tempo inteiro. Nos primeiros dias do go- 
verno Montoro, começo de abril de 83, o Palácio dos 
Bandeirantes foi alcançado por uma passeata de de- 
sempicgados e uma grade, hoje célebre, nuu debaixo 
do peso dos manifestantes que se comprimiam contra 
cia. Na época, Montoro foi acusado de hesitação em 
uma hora em que, segundo os editoriais tia imprensa, 
deveria ter logo convocado a polícia. A qual, diga-se, 
acabou baixando o pau com razoável vigor. Parece 
que, desta vez. o governador nâo quis incorrer nas mes- 
mas criticas e perdeu o bonde. 

Fosse o .Brasil, moderno e democrático. Ibssc São 
Paulo o coração deste pais contemporâneo do mundo, 
quem colocou armas de fogo nas mãos dos policiais de 
Leme teria sido demitido sumariamente no próprio dia 
dos incidentes. Pode-se compreender o pânico tio 
soldado que puxa o gatilho quando a massa se apro- 
ximai Mas a responsabilidade de quem o armou e in- 
discutível e não tem perdão. Lula está sendo generoso 
com Montoro, admite que lhe falte voz tíe comando 
sobre uma corporação fardada. Contudo, o governa- 
dor revida com os argumentos da direita, rememo- 
rando a surrada história do assalto a um banco baiano 
por um punhado de fanáticos do Apocalipse que o PT 
se apressou a condenar c renegar. E desta maneira, sem 
deixar de comparar os PMs de Leme aos assaltantes de 
Salvador, Montoro fortalece a tese de Lula, de que esta- 
ria em marcha, sufragada pelos conservadores no po- 
der, a tentativa de isolar o PT num circulo de ilegali- 
dade. Já houve tempo em que os comunistas viveram 
esta ameaça, enfim concretizada. Talvez nâo láltc quem 
gostaria que o desuno do PT se parecesse com aquele 
do velho Partidâo, nos idos da redemocratização pós- 
Getúlio, a qual nâo era, então como hoje, muito de- 
mocrática. 

O ministro do Exército, que estaria credenciado 
como ninguém a entender de subversão c dos seus antí- 
dotos, recomendou depois dos incidentes de Leme que 
tudo se apurasse com rigor, e que se punisse com rigor 
maior ainda. Júlio César, por exemplo, ou Charles De 
Caulle, outro exemplo, expressavam-se com precisão e 
elegância, mas de grandes generais exige-se. essencial- 
mente, que se notabilizem no campo de batalha. To- 
mado pela gravidade do momento, o general Leóiml.is 
nâo percebeu que o rigor da Justiça há que ser sempre 
o mesmo, na investigação dos fatos e identificação dos 
responsáveis, c na aplicação das penas. Nem por isso, 
em toda a sua imponência e com seu vasto peito trave- 
jado de medalhas, deixou de suscitar a impressão di- 
que o rigor das punições seria maior ainda caso surgis- 
sem em cena os eternos infiltrados, os pregadores do 
credo revolucionário notoriamente alienígena. Como 
se sabe, a miséria é nossa, mas a consciência da humi- 
lhação é importada. 

O generaí Leônidas não teria primado pela origina- 
lidade se tivesse reclaborado o antigo principio brasi- 
leiro, segundo o Qual todos são iguais perante a lei, 
mas alguns são mais iguais. Um principio que norteou, 
digamos, as investigações sobre as bombas tio Riocen- 
tro: os autores do atentado viraram vídmas de fato c de r\ 
direito, no Puma e nos autos. E nem se clirxou a im- U/ 
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poi lunar os responsáveis graúdos,. embora as suas 
identidades fossem do conhecimento acé do mundo 
mineral. O ministro do Exército nâo é, porém, um li- 
terato. Já o presidente da República, da-Academia Bra- 
sileira de Letras, reafirmou ' que o povo brasileiro não 
é radical, nem aceita soluções radicais". Só faltou a refe- 
renda á nunca assaz louvada cordialidade do povo bra- 
sileiro. 

Agora, não está daro de que brasileiros fala o presi- 
dente Samey. Os brasileiros da UDR ou os sabqtadoreí 
do Plano Cruzado instalados nas altas hierarquias in- 
dustriais e até dentro do governo? Os usinetros que 
não honram os acordos feitos com seus empregados ou 
os fuzileiros de Leme? Os comunicadores que defen- 
dem a pena de morte ou as autoridades que transfor- 
maram uma campanha antiviolénda em vasta pregado 
a lavor da violência? Os ladrões graúdos que atuam 
alegremente em todas as esferas do poder ou os confor- 
mistas dasse-média, pessoal do coro de uma crise mo- 
rai pela qual se explica por que os inddentes de Leme 
não geram na Nação um sentimento de profunda ver- 
gonha? Quanto ao povo, a sua mansidão é a garantia 
de que os privilégios de quem está por cima não sofrem 
riscos. Da direita brasileira bem que se poderia dizer o 
que valeu paia os donos do Império romano: criaram 
um deseno, e chamam isso de pai. Deste ponto de 
vista, os monos de Leme são emblemáticos de uma si- 
tuação ideal, a paz do cemitério. 

t      Enterro de 
•le e Orlando: 

protestos 

A semana da rebordosa 
Das mortes em Lema i abertura ds arquivos do SIMI, o Pafs revive climas 
que Já antecederam, no passado, o endurecimento do regime político 
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Antônio Carlos Prado • 

* ColoboraTom: AUx SoiniÁ, de Leme; Carlos Car- 
valho, de Goiãrda; Mariiele Mundim, dt Braiüia. 

Alguns mágicos tentam pôr de 
pé, novamente, o mesmo velho 
ovo. O truque é tão gasto e antigo 
3uanto a existência de platéias cré- 

ulas e de profissionais da ilusão. 
Com os lances que envolveram nos 
últimos dias as duas mortes ocorri- 
das na cidade paulista de Leme, nos 
conflitos entre a Polícia Militar e os 
bóias-frias em greve, na sexta-feira, 
dia 11, ele, o truque, voltou nova- 
mente à baila. O espetáculo contém 
cenas de violência explicita e de ma- 
landragem implícita. E, assim, 
presta-se mais aos que ainda acredi- 
tam, com certa pureza, que são a 
capa, a cartola e a bengala que fa- 
zem a mágica. Ou seja, a encena- 
ção. 

Há, também, os mais calejados 
nos disfarces do ilusionismo. Estes 
já aprenderam, por exemplo, que 
quem faz a mágica, de fato, é o má- 
gico - e que ovos param de pé de- 
pendendo não só da habilidade de 
quem manipula os truques mas, 
ainda, da boa fé dos que assistem a 
seus movimentos. Através de outros 
cenários e outros ilusionistas no 

. centro da ribalta, existe quem já co- 
nheça, assim, o confuso e embara- 

. lhado show que começou a ser exi- 
bido- no País na última semana. 
-O'primeiro ato incluiu as duas 

mortes e a violência em Leme, e a 
troca de acusações entre o PT e a 
Polícia Militar quanto ás responsa- 
bilidades pelos disparos e pelas víti- 
mas.   No  segundo,  entraram  em 

cena ministros, políticos e autorida- 
des que se postaram precipitada- 
mente ao lado de algumas persona- 
gens e contra outras. Por fim, o ter- 
ceiro ato fechou, na quinta-feira, 
17, com o SNI enviando ao presi- 
dente José Samey um dossiê no 

3uai identifica 13 altos funcionários 
o Incra como "militantes de fac- 

ções comunistas e atívistas de es- 
querda"; com os empresários pau- 
listas lançando um manifesto onde 
frisam a intocabilidade da proprie- 
dade; e com o prefeito de Salvador, 
Mário Kertesz, afirmando que o mi- 
nistro do Desenvolvimento Urbano, 
Deni Schwartz, lhe confessara: "O 
País vive um momento difícil com a 
rearticulaçâo da direita e isso tudo 
cheira a 64." 

O show chegou, dessa forma, a 
seu momento de grande tensão. Há 
os que se entretêm com a bengala e 
a cartola. Mas existem, também, 
aqueles que cravam os olhos nas 
mãos do mágico e sabem que tais 
instantes de tensão, até por tradi- 
ção, podem anteceder o rufar de 
tambores para o grande final. E 
que, aí, muitas vezes os ovos se que- 
bram, ou param de pé mas se per- 
cebe, então, que não eram de 
verdade. 

Pode-se levar a eternidade inves- 
tigando essa equação e, fatalmente, 
se chegará com maior facilidade ao 
hospício do que a uma conclusão. 
Ela serve, porém, para se fabricar 
ilusões. Entre os dois, o ovo ou a 
galinha, quem nasceu primeiro? 
Assim que os corpos da doméstica 
Cibele Aparecida Manuel, 16 anos. 

e do bóia-fria Orlando Corrêa, 22 
anos, tombaram em Leme por volta 
das 6h30 do último dia 11, como 
num passe de mágica passou-se a 
elucubrar: quem atirou primeiro? 
Foram os parlamentares do PT e 
outros petistas que, como de praxe, 
misturavam-se com os grevistas, ou 
os policiais militares que, também 
como de costume, recorrem à vio- 
lência para reprimir piquetes? In- 
genuamente, a imprensa se iludiu c 
tal questão ganhou destaque nas 
páginas dos jornais. Um a zero, 
para a capa, a bengala e a cartola. 

Assim como é ingênua a propa- 
lada tese de que a ditadura militar 
no Brasil foi menos ditadura do que! 

a da Argentína, porque prendeu e 
torturou menos gente, preocupar- 
se exclusivamente em tentar desco- 
brir quem sacou e aürou primeiro, 
em Leme, pode redundar numa 
etema e abstrata teorização sobre 
mortes que ocorreram, de fato, na 
vida real. Ao mesmo tempo em que 
gera a ilusão de que a questão cen- 
tral está sendo abordada a fundo. 

Ditaduras são ditaduras em qual- 
quer canto do mundo, tenham tor- 
turado um ou mil adversários polí- 
ticos. Armas carregadas, em con- 
frontos envolvendo policiais e tra- 
balhadores, configuram crime, este- 
jam elas nas mãos que estiverem. 
"Perder-se na discussão de quem 
adrou primeiro, neste momento, é 
como discutir se a UDR é mais legal 
ou menos legal porque está ou não 
se armando", diz o advogado do 
PT, Luiz Eduardo Grecnlialgh. "O 
centro do problema é que duas pes- 
soas morreram, outras ficaram feri- 
das e conflitos trabalhistas não po- 
dem ser resolvidos a bala." 

Na   manhã  dos  incidentes   em 
Leme, o principal piquete de bóias- 
frias, integrado por cerca de 500 ^ 
trabalhadores,  estava formada  «o l-v 
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largo Bonsucesso, um descampado 
delimitado por duas ruas e pela li- 
nha do trem. Do outro lado do 
largo, o tenente-coronel Sendim, de 
Piracicaba, comandava 140 policiais 
militares, entre eles 20 pertencentes 
á polícia da própria cidade de 
Leme. Havia, ainda, 60 policiais da 
tropa de choque de São Paulo, sob 
o comando do capitão PM Vilar. A 
ordem era náo permidr que os pi- 
queteiros impedissem á força a pas- 
sagem dos ônibus empregados no 
transporte dos bóias-írias que não 
aderiram à greve. 

Ao local do piquete, chegaram os 
deputados do PT Djalma Bom e 
Anísio Batista, no Opala com placas 
AL-22, e o deputado José Genoíno 
e o candidato petista a vice- 
govemador de São Paulo, Paulo 
Azevedo, no Opala com placas MI- 
6497. Os automóveis foram estació- 
nados junto à calçada onde se for- 
mava o piquete, em frente á tropa 
policial. Mais de dez ônibus já ha- 
viam passado pelo local, sem causar 
tumultos. Quando se aproximou, 
no entanto, o ônibus da Agrope- 
cuária Cresdumal, o conflito come- 
çou quando o veículo foi atíngido 
por pedradas. Segundo Paulo Aze- 
vedo, nesse momento ele viu o 
tenente-coronel Sendim levantar a 
mão direita com os dedos em V. Se- 
ria este o sinal para a tropa avançar. 
O piquete começa a ser dispersado 
com cassetetes e cães. Os trabalha- 
dores correram, então, em direção 
á linha do trem. Ainda de acordo 
com Azevedo, cerca de dez minutos 
depois ouvem-se os disparos. 

'Calma, pessoal, é bala de fes- 
tim", gritava Azevedo. Escolado em 
confrontos a bala, o deputado Ge- 
noíno procurou abrigo além da li- 
nha férrea. Os grevistas continua- 
ram respondendo à ação dos poli- 
ciais com pedras. Pouco depois, Ci- 
bele foi alvejada nas proximidades 
dos trilhos e, a alguns metros dela, o 
trabalhador Orlando Corrêa tam- 
bém caía morto. Genoíno mandou 
seu motorista. Jeremias, empregado 
da Assembléia Legislativa de São 
Paulo, apanhar o Opala. Segundo 
ele. Jeremias atravessou o largo em 
meio à fuzilaria e, aí sim, passou 
com o carro ao lado do ônibus. Ci- 
bele foi colocada no automóvel e 
levada à Santa Casa. 

A tragédia de Leme, é claro, tem 
duas versões. E se os petistas acu- 
sam os policiais de terem disparado 
suas armas, a polícia, naturalmente, 
acusou os parlamentares do PT de 
terem originado ós tumultos. Se- 
gundo os policiais, foram os depu- 
tados que, tentando interceptar o 
ônibus que transportava os traba- 

lhadores para a Usina Cresciumal, 
cortaram á sua frente com um 
Opala azul da Assembléia Legisla- 
tiva. O tíroteio teria sido iniciado 
porque a primeira bala partira dos 
manifestantes ou do interior do 
Opala. Diante disso, a reação das 
tropas foi imediata, resultando em 
duas mortes e sete feridos a bala. 

A partir das duas versões, 
colocou-se então, nacionalmente, 
uma enganosa equação: X = a 
quem atirou primeiro. Descobrir o 
X do problema signiíicaria resolvê- 
lo. Num país cuia República se diz 
nova e democrática, deve-se, no en- 
tanto, ser menos linear nos raciocí- 
nios que envolvem as questões so- 
ciais. Pode-se complicar a questão, 
acrescentando uma nova variável - 
um Y, por exemplo, incumbido de 
desvendar a seguinte incógnita: 
mesmo que, num lance de desvario, 
os grevistas ou os parlamentares 
do PT tenham aürado primeiro, es- 
taria justificado o fato de policiais 
irem armados com balas mortíferas 
para conter piquetes de trabalhado- 
res, como se estivessem escalando 
um morro para prender a mais pe- 
rigosa das quadrilhas? 

"Em nenhum país civilizado isso 
acontece", diz Greenhalgh. "É até 
nonmàl haver repressão a greves, 
mas com cães, jatos dágua, cassete- 
tes e bombas de gás. Nunca com ar- 
mas de fogo, porque  trabalhador 
não  é  bandido  e  não  anda  ar- 
mado." Também o superintendente 
da Polícia Federal, o delegado Ro- 
meu Tuma, preocupou-se em colo- 
car o dedo no Y da questão: "O que 
eu sei é que os homens do pelotão 
de choque de São Paulo não esta- 
vam armados." A rigor, mesmo os 
parlamentares do PT,   como José 
Genoíno, reconhecem que a tropa 
de choque estava apenas municiada 
de cassetetes e escudos,  e que, ar- 
mados com revólveres de calibre 38, 
estavam  os  policiais  comandados 
pelo   tenente-coronel    Sendim. 
'Eram os homens de Sendim e os 

policiais militares de Leme que es- 
tavam portando revólveres , diz 
Genoíno. Nas mortes de Cibele e 
Orlando, porém, fica colocado o Y 
para quantos tiveram a vocação 
para a busca de soluções difíceis, 
porém reais. Já o X é a consoante 
ideal aos que interessa a promoção 
de ilusões. 

Será que o PTé ulu (bnei' 

Com bem menos insistência do 
que se especulou sobre quem foi o 
gatilho mais rápido em Leme, 
noddou-se algumas contradições na 

idenüficação dos feridos, feita na 
própria sexta-feira, 11, pela Polícia 
Militar. É o caso, por exemplo, da 
não coincidência entre o registro 
dos trabalhadores alvejados 
quando comparado com a ficha 
oficial da Santa Casa daquela ci- 
dade. Na relação da polícia, o 
nome de Jorge Killiam está anotado 
como vítima de escoriações leves. 
Brando demais, sem dúvida, para 
alguém que estava hospitalizado 
com uma bala enfiada no abdô- 
men. Já o sargento Kinston Tristão, 
na ocorrência policial, é apontado 
como portador de severas escoria- 

. ções. Aos olhos de quantos entra- 
ram e saíram da delegacia de Leme, 
nai sexta-feira, o sargento circulou 
pela casa e não apresentava sequer 
arranhões. 

Duas testemunhas que compare- 
ceram á delegada de Leme naquele 
trágico dia, no entanto, ganharam 
notoriedade:  José   Henrique   Ca- 
fasso, trabalhador da Agropecuária 
Cresdumal,   e   Orlando   de   Souza, 
que dirigia o ônibus barrado pelos 
piqueteiros. Cafasso esperou até as 
IlhOO para ter seu depoimento co- 
lhido. Dele, nasceu a versão de que 
"o primeiro tiro partiu de dentro 
do Opala azul do PT". Nas anota- 
ções da polícia, as declarações de 
Orlando também confirmam essa 
história. No sábado, 12, no entanto, 
ao ser entrevistado em sua casa pelo 
repórter Pio Redondo, da TV Cul- 
tura, Orlando, em lugar de afirmar 
que vira o üro sair do Opala, disse 
apenas: "Eu ouvi o üro.   A novi- 
dade se espalhou já na missa de 
corpo presente celebrada na Matriz 
de Leme e, poucas horas após. Or- 
lando de Souza desapareceu da ci- 
dade. 

Também na noite de sábado, Ca- 
fasso recebeu em sua casa a visita do 
deputado e candidato do PT ao go- 
verno do Estado, Eduardo Suplicy, 
do advogado Greenhalgh, candi- 
dato á Constituinte em novembro 
próximo, e de oito jornalistas. In- 
formado do que estava rezando o 
seu depoimento, Cafasso espantou- 
se. Explicou que não o tinha lido 
antes de assinar, e que, "para o 
pouco oue eu falava, eles escreviam 
demais'. A seguir, Cafasso foi sozi- 
nho á delegada, mas, como não en- 
controu o delegado João Batista 
Dias da Costa, resolveu telefonar- 

lhe. "O Orlando de Souza sumiu 
da cidade e eu vou sumir também", 
anunciou Cafasso ao delegado. Na 
manhã seguinte, ele, de fato, desa- 
pareceu. 

ciais 
Pela boca das autoridades poli- rA 
is e nas páginas dos jornais, o PT   ^ 
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ganhou, então, uma força que nâo 
tem. Virou um supeipartido, com a 
capacidade de influenciar, intimidar 
e coagir pessoas. Ainda que traba- 
lhadores muito simples como Or- 
lando e Gafasse possam se sentir 
constrangidos diante de deputados 
c jornalistas, é certo que se indmi- 
dam, muito mais, em delegacias de 
policia. Bisonhamente, porém, nâo 
faltou ouem visse por esse caminho 
a descoberta do segredo do ovo e 
da galinha. 

O caso foi avocado pela delega- 
da da vizinha ddade de Rio Claro, 
onde o delegado José Tejero inidou 
seus trabalhos ameaçando proces- 
sar por falso testemunho aqueles 
que refizessem seus depoimentos. 
"As testemunhas, que, segundo a 
polícia, o PT está coagindo, vâo. 
aparecer sem que eu esteia do lado 
ou então o deputado Suplicy", dizia 
Grcenhalgh na terça-feira á tarde. "E 
o delegado Tejero mostra seu des- 
conhedmento de lei, porque falso 
testemunho só se pega em juízo e 
não numa delegada." Enquanto 
isso, com a entrada em cena do pre- 
sidente .da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção São Paulo, José 
Loureiro, chamado a acompanhar 
o inquérito pelo governador André 
Franco Montoro, as testemunhas 
"dcsapareddas" voltaram a depor e 
pontanm que, na verdade, nâo d- 
nham visto os tíros saírem do 
Opala do PT. 

Caía por terra, também, a versão 
dos primeiros depoimentos, se- 
gundo a qual "o Opala fechou o" 
ônibus e então começaram os tí- 
ros". Pelas novas declarações, o 
ônibus parou ao ser atingido por 
pedras. O afoito Tejero entrou em 
férias. E, enquanto as testemunhas 
depunham, Suplicy estava em cam- 
panha em Rio Preto, e os demais 
parlamentares do PT envolvidos 
nas acusações de coação reuniam-se 
em São Paulo, na sede do partido. 
Entre ele», brincava-se que, como 
oi garotos do PT sio de fato terri- 
veis e desalmados, talvez tivessem 
dado ás testemunhas cheques me- 
nos miseráveis do que aqueles que a 
primeira dama de Leme, dona Ver- 
ginia, esposa do prefeito: Orlando 
Francto, entregou á mãe de Cibele, 
dona Inês, e á mâe de dona Sueli, 
viúva-de Orlando Corrêa. 

Na, segunda-feira, dia 14, dona: Luci 
Monçora peirnitiu-se uma; ausência 
de algumas horas da companhia do 
marido aniversariante, e ioi a Leme 
para, ao lado de dona Vcrglnia, vi- 
sitar alguns trabalhadores e as 
íàmilias dos mortos e feridos. De- 
pois disso, dona Verginia assinou 
três cheques: um de QS 200,00, 
para a mâe da viúva de Orlando, e 
outros dois para dona Inês, Preen- 
cheu certo o de Cz$ 101,90, e errou 
o de Cz5 160,00, grafando-o em 
cruzeiros. O» cheque» se fizeram 
acompanhar de um <»n»elho; de 
que nâo procurassem o PT nem 
Creenhalgn, constituído pela Comis- 
são Santo Dias de processar o Estado 
pelas mortes em Leme. "Estamos can- 
sados de ver impunidades", desa- 
bafava Lula. "Espero que dessa vei 
o Estado seja responsabilizado." 

Há quem diga, dentro do PT, 
que o panido precisa sair das pági- 
nas de polida e entrar nas páginas 
de política dos jornais -justamente 
para ser um partido. Na verdade, a 
discussão sobre o fato de que o PT 
deve deixar de dar de mão beijada 
os argumentos mais desejados por 
seus adversários para criticá-lo e 
execrá-lo publicamente, chegou a 
ud ponto que começa a dividir opi- 
niões na sua Executiva Nadonal. A 
rigor, não há como negar que a es- 
querda brasileira, seja ela de que si- 
gla for, é mestre em cometer desli- 
zes graves. À frente do Panido Co- 
munista Brasileiro" em 1946, por 
exemplo, o ex-cavaleiro da espe- 
rança, Luís Carlos Prestes, infantil- 
mente declarou que. numa guerra 
entre Brasil e União Soviétíca. fica- 
ria contra a pátria. Foi então que o 
PCB começou a caminhar para a 
dandestinidade. 
- Em matéria de falta de tato. o PT 
tem se disdnguido bastante, e tam- 
bém nas discrepândas entre defini- 
ções ideológicas feitas por seus diri- 
gente», alguns especialmente notá- 
veis íomo falascrõe». A» veze». surge 
a idéia de que alguns petístas enxer- 
gam  no   Brasil  uma espéde  de 
imensa Nicarágua. Outras vezes, gen- 
te do "PT'participa de violências 
como "3 ocorrida no ano passado 
entre fundonários da General Mo- 
tors,'seoüestrados durante a greve de 
Sâo José dos Campos. Um desastre, 
também, foi o assalto ao Banco do 
Brasil cm Salvador. E ainda que os 
envolvidos tenham sido expulsos do 
partido, a bola foi levantada para 
ser derrubada, até hoje, por inimi- 
gos do PT, de todas as extrações. 

Mais recentemente, enquanto o 
presidente José Sarney se preparava 
para uma auríiér.da papal, a Cen- 
tral  ünica do» Trabalhadores, a 
CUT, umbilicalmente atada ao PT, 
propunha a invasão de terras como 
forma  de  acelerar  a  reforma 
agrária. Outro chute na tordda, tal- 
vez o pior e mais violento dele», no 
momento em que o fazendeiro Ro- 
naldo Caiado nâo perde uma bre-' 
cha para justificar a existênda de 
sua União Democrática Ruralista. 
Assim, o PT ajuda a colocar balas 
de verdade nas armas de seus adver- 
sários. £ eterniza os truques dos 
mágico». 

Na verdade, pouco ante» de o PT 
ver-»e novamente envolvido em ti- 
roteios e acusado de promover a 
violência, a questão chegou i sua 
direção. Radicalmente, Luiz 
Eduardo Creenhalgh elaborou 
uma cartilha do que os petistas de- 
veriam evitar, exatamente para nâo 
darem o menor motivo de ser o 
partido retalhado. Para Cre- 
enhalgh, os_ petistas devem abster-se 
de tomar bebidas alcoólicas em pú- 
blico e até de freqüentar motéis, se 
tiverem este hábito. "Precisamos 
descer a esse nível, porque nâo falta 
quem deseje dar um flagrantte des- 
ses num parlamentar nosso", ex- 
plica elê. 

As posições de Creenhalgh en- 
contram resistênda. Por exemplo, 
do deputado Dialma Bom, para 
quem nâo se pode interferir na vida 
pessoal do militante. Ma» todo» re- 
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conhecem, no entanto, a necessi- 
dade de ficar com um olho na polí- 
tica do partido e o outro na es- 
quina. "Essa história de Leme é o 
maior cerco que fizeram contra 
nós", dizia Bom na terça-feira, 15. 
"Querem jogar o PT na clandesti- 
nidade", constatava Lula. "A von- 
tade do governo é isolar o PT," 

Sem dúvida, Lula observara o 
óbvio. Muitas vezes, mesmo sem se 
cometer erros no presente, paga-se 
pelos erros do passado. O PT vol- 
tou assim ás páginas dos jornais 
numa situação extremamente incô- 
moda nos últimos dias. No episó- 
dio de Leme, é claro, o partido nâo 
cometeu falhas, a nâo ser que se 
prove que os seu» deputados esta- 
vam armados. Mas estar presente 
em greves faz parte de sua política. 
No entanto, assim como num país 
civilizado e democrático o tenente- 
coronel Sendim já estaria afastado 
de suas funções aguardando a apu- 
ração das mortes, pelo simples fato 
de ter sob seu comando tropas ar- 
madas em Leme, no Brasil ha quem 
se aproveite de duas morte^ violen- 
tas para atingir o partido que mais 
desagrada setores conservadores e 
os seu» representantes no governo. 
O afastamento de quem coman- 
dava o policiamento faz parte, tam- 
bém, daquele intricado Y da equa- 
çâo real. Nâo obstante, mais uma 
vez nesse ponto, foi deixado de ser 
resolvido. 

O slunv não podo parar ","[ 

Sem a produção, de ilusões, ò» 
mágicos perdem emprego e poder 
e, por isso, insistem nos velhos tru- 
ques. Ura deles, sem dúvida, reside 
na invulgar capaddade de interligar 
fatos, como explicou o ministro 
Marco Madel assim que o» estam- 
pidos de Leme ecoaram em seus' 
ouvido». Interligou conflitos com o 
II Congresso da CUT, que aprovou 
is disparatadas propostas sobre a 
uta pela resistência e conquista da 
terra. "Sâo fato» que devem ficar in- 
terligado», assodados. Devemos re- 
fletir sobre isso", ensinou Madel. 

Na mesma linha, o ministro 
Paulo Brossard apressou-se em sa- 
car da cartola o seu julgamento. "É 
um delito, uma violência", 
expre»»ou-»e ele em relação ao» 
parlamentares  do  PT,  embora, 

como jurista e ministro da Justiça, 
devesse primeiro esperar a apura- 
ção dos fatos para depois se pro- 
nunciar. Segundo Brossard, os de- 
putados petistas poderão ser enqua- 
drados na Lei de Segurança Nado- 
nal (outro Y, ou não?). E, usando c 
dom da clarividênda que os mági- 
cos possuem, Brossard, que estava 
em Porto Alegre e nâo em Leme. 
afirmou que os primeiros disparos 
do tiroteio partiram do Opala azul 
da Assembléia Legislativa paulista. 
E concluiu; "É profundamente la- 
mentável que isso tenha ocorrido 
num momento em que o País se es- 
força para manter a normalidade 
demoaitíca." 

Também o delegado Romeu 
Tuma, segundo as manchetes dos 
jornais, tomou-se um juiz de pri- 
meira hora. Na quarta-feira, 16, 
Tuma explicava, porém, que foram 
justamente os jornais que o trans- 
formaram num acusador. Asse- 
diado por jornalistas, disse somente 
que as informações que recebera de 
Leme diziam que os tiros haviam 
partido do Opala. Uma repórter 
pediu para ler os relatos e ele suge- 
riu que ela lesse cm voz alta para to- 
dos. 

No meio de campo, postou-se 
também o secretário da Segurança 
Pública e da Justiça de Sâo Paulo, 
Eduardo Muylaert. Explicando que 
o quadro "e nebuloso", ele nâo 
quis acusar abertamente ninguém. 
Mas lançou uma farpa contra o PT; 
"O quadro da cidade de Leme é 
um quadro de provocação e nós va- 
mos saber como íSJO aconteceu", 
disse o secretário. Endossou, po- 
rém, a tese de que havia "pessoas 
pressionando as testemunhas", 
numa referência a Orlando de 
Souza ejosé Henrique Cafasso, que 
prestaram npva» declarações, con- 
tradizendo as primeiras fomcddas á 
policia. 

Assim, cada um foi tecendo a his- 
tória de Leme de acordo com sua 
cabeça - e, também, de suas conve- 
•niência». O governador Montoro, 
por exemplo, ligou o episódio ao 
assalto em Salvador. Para os petis- 
tas, foi simplesmente um ato dema- 
gógico e de desespero. Sustentam 
sua tese explicando que. quando os 
parlamentares que estavam em 
Leme telefonaram para Muylaert 
pedindo que rctirane dn cidade RI 
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tropas da Polida Militar, depois 
Que já houvera o tiroteio, a resposta 
do secretário foi simples: "Isso eu 
não posso fazer." Para o partido, fi- 
cou claro, então, que Montoro nâo 
possui de fato o comando de sua 
policia. E a melhor forma de nâo 
exibir sua fraqueza foi ele próprio 
sair atirando contra o PT. "O Mon- 
toro deve dizer publicamente se tem 
ou nâo controle da Policia Militar", 
desafiava Lula. "Por acaso o Lula 
consegue controlar os militantes do 
PT que assaltam?", replicava Mon- 
toro. 
- Jâ o candidato do PMDB ao go- 
verno paulista, Orestes Quércia, 
exigiu que Eduardo Matarazzo Su- 
plicy retirasse sua candidatura de- 
pois da tragédia. Quércia viu em 
tudo a possibilidade de colher divi- 
dendos eleitorais. É claro que viu a 
curtíssima distância, já que nâo é 
Suplicy e sim Paulo Maluf quem o 
ameaça diretamente. 

Caça às bruxas 

O show pode continuar nos pró- 
ximos dias, à medida que greves 
nâo faltam. No momento, há 60 
mil operários parados, reivindi- 
cando aumentos de salários entre 
2096 e 4096. Para o ministro do Tra- 
balho, Almir Pazzianotto, no caso 
de Leme, os bóias-frias cstáo com a 
razão na greve que promoveram - e 
que acabou sendo julgada legal. É o 
próprio Pazzianotto quem explica 
que os patrões não cumpriram o 
acordo feito com os trabalhadores. 
Segundo o acordo, a remuneração 
dos bóias-frias passa a se basear no 
metro de cana cortada e não na to- 
nelada. Mas a mudança desagradou 
os usineiros, que simplesmente 
romperam o trato. 

"Acho que isso vai nos dar gran- 
des problemas", antecipa o minis- 
tro. Evitando fazer ilações sobre 
Leme, Pazzianotto assegura que "o 
Ministério do Trabalho recorrerá 
aos sindicatos dos trabalhadores ru- 
rais, já que não dispõe de estru- 
tura para fiscalizar eficientemente 
toda a zona canavieira de Sâo 
Paulo". E acrescenta que, "daqui 
para frente, fatos como os de Leme 
nâo se repetirão, porque a fiscaliza- 
ção no cumprimento de acordos 
será implacável .   : 

- A- rigor, tal fiscalizaição depende, 
sobrttudo, da vocação política do 
governo - e, ainda que ele não faça 
uma opção preferencial pelos tra- 
balhadores, tristes fatos como os de 
Leme deixarão de existir se colo- 
cada em prática uma política traba- 
lhista mais justa - e quenâo incen- 
tive revivais. Para muitos, contudo, a 
reprise de um velho filme já come- 
çou com o tiroteiro em que morre- 
ram Cibele e Orlando e prosseguiu 
nos dias seguintes. Já no sábado, 12, 
em Goiânia, no primeiro encontro 
nacional da UEJR, ouviu-se, por 
exemplo, duros desafios á autori- 
dade de Samey. 

O fazendeiro Gilberto Adrien, da 
Média Sorocabana, chegou a decla- 
rar que a reforma agrâria nâo sai 
porque o governo não tem estru- 
tura para isso. "E quando formos 
um milhão de sócios na UDR", dis- 
cursou Adrien, "então chegaremos 

ao presidente da República e dire- 
mos: 'Este é o nome que nós quere- 
mos no Ministério da Agricultura.'" 
Já para Francisco Imperial, respon- 
sável pela abertura de novas unida- 
des estaduais da UDR, "as faipas 
entre a entidade e o govemo terão 
de ser superadas, já que ambos es- 
tão tratando de interesses comuns". 
Para Luís de Lima, presidente da 
Associação dos Fazendeiros do Alto 
Xingu, "a reforma agrária é um 
plano orquestrado pelo comu- 
nismo internacional". 

Fazendo coro ás declarações de 
Luís Lima, o SNI fechou a semana 
dos mágicos com chave de ouro. 
Para demonstrar a Samey que o 
programa e a defesa da reíorma 
agrária de seu govemo estão "infil- 
trados de esquerdistas", o SNI in- 
vesugou minuciosamente a vida de 
todos que participaram, sob a coor- 
denação do ex-ministro Nelson Ri- 
beiro, da elaboração do primeiro 
plano da reforma. Concluiu que, de 
87 investigados, pelo menos 41 têm 
registros   "ideológicos  de  es- 
querda". Entre os acusados, está o 
nome  do candidato a deputado 
pelo PT Plinio de Airuda Sampaio, 
como militante do Movimento de 
Emancipação  do  Proletariado,  o 
MEP. ' Só tenho vínculos políticos 
com o PT", respondeu Plínio ás 
acusações do SNI.  "E exijo que 
tudo isso seja provado ou corri- 
gido." Com o ressurgimento osten- 
sivo das caças ás bruxas, a semana 
passada amargou, assim, a ressaca 
de um desvairado porre direitista 
que, ao que tudo indica, nâo sarou 
com a Nova República. 

Tiro? Mas que tiro? 
SENHOR 29/7/86 
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A batalha campal de Leme já 
produziu ferimentos na campanha 
eleitoral do PMDB ao governo do 
Estado, tirando alguns preciosos 
votos do candidato Orestes Quér- 
cia, mas promete também contem- 
plar o governo Franco Montoro 
com possíveis convulsões internas, 
em razão dos inquéritos que estão 
apurando a autoria dos disparos 
contra o piquete de trabalhado- 
res. 

IMunca um inquérito foi cercado 
de tanto cuidado ', diz o governa- 
dor Montoro, lembrando o cida- 
dão que cuida de colocar m tranca 
na porta depois que a mesma foi 
arrebentada. Por essa "porta" pas- 
saram os policiais militares que 
compareceram ao piquete do dia 11 
de1 julho último armados com re- 
vólveres, desobedecendo à orienta- 
ção do comando da Polícia Militarh 
que coíbe o uso de armas de fogo 
na repressão a manifestações popu- 
lares. 

Se o govemo Montoro punir al- 
gum comandante da Polida Militar, 
pode preparar-se para uma reação 
generalizada dos 66 mil polidais' 
militares,, que. se   poderão voltar 

A Fiesp entra em cena 
.Reunidos na sede da Federação 

daj Indústrias do Estado de São 
Paulo, a .Flesp,ríp» U1 sindicatos 
patronais que integram a entida- 
de deddiram na quinta-feira, dia 
17,- se proriiínèiar : ofidalmente 
diante do qrescrnte número de 
greves .quc^éstoürám no País. 
Dedarando^se^repcupados com 
os pqucói ^tqsjcplHidos jiélo go- 
verno emsuas;t'eptátivas de conter 
as reivindicàçõcs^sindícais, os em- 
presário; divulgaram o docu- 
mento ''Apelo ao Bom Senso e à 
Rcsponjabilidàcjè". Entre outros 
pontos, declaram, prindpalmentc, 
o seu "repúdio, aos insuíladores de 
greves,,..apj/désciirnprimento de 
acordos e convenções trabalhistas, 
á atitude impensada dos que se 
aprp^tám-da .hóra difidl para 
conquistar,','váhtagcris em detri- 
mento do berii maior de todos". 

O documento ressalta, ainda, a 
convicção da Fiesp de que as auto- 
ridades   farão   cumprir   a   lei, 
"quando o direito ao trabalho c à 
incolumidade da  propriedade é 
desrespeitado ao arrepio da lei". E 
diz  da  certeza dos  empresários 
paulistas de que os "fiscais do Sar- 
ncy" continuarão vigilantes, não 
só no controle dos preços, mas 
também na denúnda dos "atos 
impatrióticos, como o de insullai 
greves com objetivos  políticos". 
Ainda na quinta-feira, os cmnrc- 
sáríos enviaram telex ao ministro 
Dilson Funaro, pedindo uma rcu 
nião de emergínda.   Manifesta 
ram, ainda, a disposição de se cn 
contrarem com o próprio presi 
dente José Samey, para discutir o 
andamento do Plano Cruzado e a 
ineficáda do  govemo  frente às 
greves. 

Quem dlsss que o PT atirou em Leme diz, afloro, que 
'nSo foi bem assim, i o Inquérito caminha para 
a curiosa conclusão; Já que náo foi o PT.nSo foi ninguém 

contra os 20 mil homens da Polida 
Civil, já que a ordem de punição 
partiria da Secretaj-ia da Segurança 
Pública; se o governo estadual não 
punir a PM, e sim apenas os autores 
dos disparos, poderá cair no descré- 
dito ate mesmo daqueles que ainda 
o apoiam. 

Além dessa preocupação, adiada 
para quando os inquéritos (policial 
e o IPM da Polícia Militar) forem 
concluídos, só daqui a 30 dias, 
prorrogáveis por outros S0, o go- 
vemo estadual ainda enfrenta o PT, 
que pediu interpelação judidal de 
altas autoridades, a começar pelo 
presidente da República, e atin- 
gindo o governador Montoro, para 
confirmarem ou não suas declara- 
ções aos jornais, responsabilizando 
o PT pelo conflito. O problema é 
que as autoridades federais, a co- 
meçar pelo diretor-gerál da Polí- 
cia Federal, Romeu Tuma, alegam 
ter repetido inforrhações fomeddas 
pela Secretaria, da Segurança Pú- 
olica de Sâo Paulo. 

"Eu passei a ele depoimentos 
frios, sem nenhum comentário", 
alega o secretário Eduardo Muy- 
laert, "exatamente o mesmo que fiz 
com Eduardo Suplicy." Tuma, no 
entanto, entendeu tratar-se de posi- 
ção oficial da Secretaria da Segu- 
rança Pública e rapidamente alar- 
deou os fatos ao ministro Paulo 
Brossard, da Justiça. "O Tuma deve 
ter esquentado o ouvido do Bros- 
sard", conclui Muylaert, recusando 
o papel de municiador dos ataques 
do PT. 

Ao confiar á seção paulista da 
Ordem dos Advogados do Brasil a 
responsabilidade pela apuração to- 
tal dos fatos, o governador Mon- 
toro conseguiu trazer de volta ao in- 
Quérito a seriedade que nâo existiu 
desde os primeiros depoimentos, 
feitos por conta e risco do delegado j 
de Leme, mas corre o 'risco implí- 
cito de assistir á condenação de seu  | 

próprio govemo, caso o comando 
da PM for apontado como culpado. 

Nem todos os fatos cabem den- 
tro de um inquérito policial ou de 
um jPM. Alguns antecedentes me- 
recem ser levados em conta. Como. 
por exemplo, o fato de, ás vésperas 
do dia 11, usineiros da região de 
Leme terem-se queixado ao secre- 
tário de Govemo, Bresser Pereira, 
de que a PM "nâo estava fazendo 
nada" para impedir os piquetes e 
exigirem maior empenho na ação 
poliqal. 

Na mesma quinta-feira, 10, che- 
gou á Secretaria de Segurança Pú- 
blica a informação de que os pique- 
tes da madrugada seguinte, 11, se- 
riam muito duros e tudo fariam 
para evitar o acesso ao trabalho da- 
queles que nâo queriam a greve. 
Chegou também a solicitação, atra- 
vés do juiz de Leme, de reforço po- 
lidai nos piquetes, o que resultou 
no envio de 60 homens da Tropa de 
Choque, da PM, distribuídos em 
dois • caminhões "espinha de pei- 
xes", armados com cassetetes e 
bombas de gás lacrimogêneo. 

O piquete do dia 11 foi, por- 
tanto, o primeiro do qual panici- 
pou o choque. Nos outros 11 dias, 
apenas os 21 PMs de Leme e 11 
PMs das cidades vizinhas se encar- 
regavam de controlar os piquetei- 
ros, com alguns sérios atritos a par- 
tir da segunda-feira, 7. Os PMs se 
apresentavam nos piquetes comple- 
tamente fardados e o coldre com o 
revólver calibre 38 faz parte do far- 
damento. 

Quando a notícia das mortes 
chegou ao Paládo dos Bandeiran- 
tes, na mánhâ do dia 11, o secre- 
tário de Governo, Luiz Carlos Bres- 
ser Pereira, recebeu alguns esclare- 
cimentos do comando da Policia 
Militar. Primeiro: a PM tem, como 
principio, sair desarmada no com- 
bate a manilestações populares. Si-- O 
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gundo: somente os 21 PMs de 
Leme estavam com revólveres no 
picjucte do dia 11. 

A Secretaria da Segurança Pú- 
blica recebeu um telex do delegado 
João Batista Dias da Costa, com a 
transcrição de três depoimentos do 
inquérito policial cujos, autores 
garantiam ter visto um üro ser 
disparado de dentro de um Opala 
de deputados do Partido dos Tra- 
balhadores que acompanhavam o 
desenrolar do movimento grevista. 

O 1 telex foi transmitido pelo se- 
cretário da Segurança, Eduardo 
Muylaert, ao diretor-gcral da 
Policia Federal, Romeu Tuma, em- 
bora Muylaert não acreditasse! inti- 
mamente, na veracidade das acusa- 
ções. "Não me passa pela cabeça 
que deputados do PT dêem tiros em 
piquete", disse ele. O teor do telex 
também foi transmitido ao gover- 
nador Franco Montoro, no mo- 
mento em que voltava de viagem ao 
interior. Pego de surpresa, ele acei- 
tou a versão dos depoimentos mas 
apenas dois dias depois percebeu 

que havia algo de errado, e convo- 
cou a OAB para apurar tudo. 

Na quinta, 23, depois deuma reu- 
nião em paládo, com o secretário 
Muylaert, o governador disse que 
jamais havia atribuído a autoria aos 
disparos ao PT: "Ninguém pôde 
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ver de onde saiu o primeiro tiro", 
disse ele, sorrindo. E arrematou: 
"Mas que a participação de deputa- 
dos do PT, ali, era muito suspeita 
isso era." Os policiais comparece- 
ram armados ao conflito por or- 
dem de quem, o sr. já sabe? "Não 
quero me apressar", respondeu 
Montoro. "0 inquérito é que vai di- 
zer, e os responsáveis serão punidos 
exemplarmente." 

Assentada a poeira, o Palácio dos 
Bandeirantes se conformou com a 
idéia de que a PM, embora se com- 
porte geralmente de modo exem- 
plar, no caso de Leme cometeu 
uma "besteira", como se expressou 
uma importante figura do governo 
estadual, ou ao menos incorreu 
numa "falha" - por ter permitido a 
presença de policiais armados na 
repressão á greve. 

A versão dos tiros do PT não 
convenceu o secretário Bresser Pe- 
reira que, no entanto, acreditou na 
hipótese, também desmentida pelas 
testemunhas alguns dias depois, de 
que o ônibus dos não-grevistas ha- 
via sido "fechado" pelo Opala dos 
deputados, o que deu início á bata- 
lha campal. "Eu estava aceitando a 
tese de que o Opala 'fechou' o ôni- 
bus", disse Bresser Pereira, na se- 
mana passada. "Opala fechar um 
ônibus pode acontecer, mas em ti- 
ros nunca acreditei: dar tiro já é ou- 
tra coisa." 

tudo a fuwio, ífe'«f«5 

bode e^iatorio 

O 
vr caso Leme arrasta com ele, e 

arrastará ainda, lentamente, por to- 
das essas semanas, até que o in- 
quérito presidido pela policia fi- 
que pronto, várias outras manifes- 
tações de ceticismo e de dúvidas, 
além dessas levantadas pelo secre- 
tário de Governo. Até que se prove 
em contrário, continuará prevale- 
cendo a versão de que o PT foi 
quem deu os tiros. De verdadeiro, 
sabe-se que esta versão foi veicu- 

i lada pelo delegado local, que i pas- 
sou ao secretário de Segurança, que 
a comunicou ao chelc da Polícia Fe- 
deral, que a divulgou, para deleite 
de uma certa imprensa interessada 
em criminalizar a ação política do 
PT. Foi esta a versão que chegou ã 
opinião pública, e a que prevalece, 
- embora o PT tenha esperneado. 
Agora, as pessoas que a lançaram 
aos ventos tentam safar-se, soiratei- 
ramente, como se nada tivessem, de 
fato, dito. 

A gloriosa saga da 
Guerra Civil Espanhola 

Completou cinqüenta 
anos no dia 18, a Guerra 
Civil Espanhola, que durou 
três anos e terminou com a 
vitória dos fascistas e a ins- 
tauraçio da ditadura do 
general Francisco Franeo, 
que perdurou até 1976, 
Além do exemplo de luta e 
heroísmo dado pelo povo 
espanhol, as dimensões 
internacionais assumidas 
pelo conflito justificam a sua 
lembrança, hoje. 

A República espanhola sur- 
giu em 1931, com a derrubada 
do rei Alfonso XIII. Fora uma 
sentida derrota para a aristo- 
cracia monarquista, detentora 
das terras e do poder político 
desde a Idade Média. Uma der- 
rota também para a direita 
mais empedernida, da qual 
faziam parte expressiva o exér- 
cito e a reacionária Igreja Cató- 
lica espanhola, em especial 
setores cornou O^ur ZVí. 

A guerra civil iniciou-se a 
partir de um levante militar 
contra o governo de Largo 
Caballero, eleito pela Frente 
Popular. O golpe era inspirado 
também por um partido de tipo 
fascista de pouca expressSo, a 
Falange, liderada por Primo de 
Rivera. Apesar de inicialmente 
malograda, a conspiração aca- 
bou coesionando todos os seto- 
res antipopulares, reacioná- 
rios, mesmo monarquístas, em 

torno do general Francisco 
Franco, qye comandava as tro- 
pas espanholas no Marrocos.. 

POLARIZAÇÃO 
DE FORCAS 

A partir de configurado o 
confronto, processou-se certa 
ixordcnaçâo no quadro polí- 
tico espanhol. Se de um lado a 
reação se unia em tomo de 
Franco, de outro as forças 
democráticas cerraram fileiras 
em defesa do governo republi- 
cano. Com a efetiva desagrega-, 
ção do antigo exército, 
organizou-se então o Exército 
Republicano - integrado por 
operários, camponeses ejovens 
progressistas, em sua maioria - 
onde assumiram grande 
importância as milícias popular. 

O correr do conflito foi tor- 
nando clara a vacilação da bur- 
guesia no enfrentamento com o 
fascismo. A princípio formou- 
se um governo de coalisão, 
integrado inclusive pelos 
comunistas. Depois este foi 
recuando progressivamente, 
procurando a todo custo um 
acordo com as forças franquis- 
tas. 

0 Partido Comunista de- 
sempenhou então um papel do 
maior relevo. Se a burguesia 
vacilava, os comunistas orien- 
tavam e organizavam os operá- 
rios para que eles mesmos 
assumissem a defesa da Repú- 
blica. Seguindo a orientação de 
frente-única do 7° Congresso 
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da Internacional Comunista, 
preservaram até o fim a uni- 
dade dos republicanos para 
derrotar o franqulsmo, mesmo 
quando outros setores busca- 
vam isolá-los.    . 

A Guerra Civil Espanhola 
ultrapassou as fronteiras ibéri- 
cas. Sua eclosão se dera justa- 
mente -quando o nazismo 
alemão e o fascismo italiano se 
preparavam para iniciar as 
agressSes que culminariam, em 
1939, na 2* Guerra Mundial. A 
Espanha era, assim, um bom 
campo de provas para o nazi- 
fascismo nos terrenos político e 
militar. 

ALCANCE MUNDIAL 
A intervenção alemã e ita- 

liana no conflito espanhol foi 
até certo ponto decisiva. 
Milhares de soldados de ambos 
os países participaram direta- 
mente dos combates. A Alema- 
nha abasteceu regularmente de 
armas e munições os franquis- 
tas, chegando a testar sua força 
aérea, a Wehrmacht: As demais 
potências, como França e 
Inglaterra, limitaram-se a con- 
denações formais nunca ado- 
tando uma medida concreta 
contra a interferência dos nazi- 
fascistas na guerra espanhola. 
Na verdade, sempre esperaram 
que Hitlere Mussolini lhes ser- 
vissem para o "trabalho sujo" 
da eliminação física dos 
comunistas. 

Pelo lado republicano, por- 
tanto, a ajuda externa era algo 
mais  difícil.   Mas   a  solucr 
dada é uma das mais belas p' 
nas da guerra civil. Capita- 
dos pela   União Soviética 
Stálin, homens e mulheres 

todo o mundo uniram seu' 
corações e seus braços aos do 
povo espanhol, formando 
assim as Brigadas Internacio- 
nais. 

Operários e intelectuais, 
homens ou mulheres, jovens ou 
velhos, comunistas ou demo- 
cratas sinceros balcram-se com 
raro heroísmo contra as forças 
sustentadas pelb ouro de Ber- 
lim, de Roma e do Vaticano. 
Um vasto movimento uniu a 
opinião pública progressista de 
todo o mundo em defesa da 
República espanhola - desde 
gente do povo até artistas do 
porte do pintor Pablo Picasso. 
do escritor Emest Hemingway 
e do poeta Paul Éluard - este 
último chegou a defender 
Madrid ao lado dos republica- 
nos. Mais que um país, a 
Guerra Civil espanhola dividiu 
o mundo entre as forças da 
democracia e as do fascismo. 

LIÇXO DE BRAVURA 
Madri caiu em 1939. A der- 

rota da República espanhola 
leve reflexos profundos c pro- 
longados para a vida do (Mis. 
Somente 40 anos depois seu 
povo livrou-se da ditadura 
franquista, que tantas vidas 
mais custou além de um milhão 
ceifadas pelos três anos de con- 
flito armado. 

No cenário internacional, 
apesar de dar vantagem 
momentânea para o nazifas- 
cismo, não foi suficiente para 
assegurar a Hitlerseu "reinado 
de mil anos". Para o movi- 
mento operário e comunista 
mundial, foi uma lição das 
mais importantes sobre a 
importância do espírito unitá- 
rio na defesa da liberdade - 
além de um do» mais comoven- 
tes exemplos de bravura e 
combatividade de um povo. 
(Pedro Ivo) 
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Apoio nazista garantiu 
a vitória de Franco 

CARLOS EDUARDO CARVALHO 
Espxlol parti o folha 

Apesar   das   evidências   que   se 
multiplicavam, a rebelião militar de 
18 de Julho de 1936 pegou de surpresa 
o   governo   republicano.   No«   dias 
seguintes, a eclosão de levantes em 
quartéis das principais cidades espa- 
nholas deixava clara a ameaça de 
uma rápida vitória militar dos rebel- 
des. A rápida e decisiva mobilização 
em defesa do governo definiu o rumo 
dos   acontecimentos.   Enquanto   os 
ministros discutiam o que farer e 
grande parte dos oficiais legalistas se 
limitavam a uma expectativa caute- 
losa, os trabalhadores ocuparam as 
ruas e sitiaram os quartéis rebela- 
dos,   exigindo  armas  do  governo, 
dispostos a atacar os golpistas de 
qualquer Jeito.  Em  Barcelona,  os 
operários   anarquistas   avançavam 
em ondas sobre os quartéis, mesmo 
repelidos a cargas de metralhadoras. 
Só   na   madrugada   do  dia   19  os 
caminhões  do  Exército saíram  às 
ruas de Madri levando armas para as 
sedes dos sindicatos. A esta altura, 
em Barcelona os operários Já conse- 
guiam submeter os principais pontos 
de resistência dos rebeldes, confra- 
ternizando com as tropas e fuzilando 
muitos oficiais nacionalistas. Neste 
mesmo dia, deseroSs-cavam no sul 
do território espanhol ca primeiros 
soldados mouros, trazidos por Franco 
para atacara República. 

A rebelião triunfara em boa parte 
das regióes mais atrasadas e tradici- 
onalistas, mas fora esmagada nas 
principais cidades e em quase todas 
as regiões industriais importantes. A' 
Espanha estava dividida ao meio, 
com pequenos enclaves dos dois 
lados. 0 que parecia um simples 
levante, de desfecho rápido, encami- 
nhava-se para uma guerra prolonga- 
da. Durante dois anos e meio a 
Espanha sangraria como poucas ve- 
zes se viu na História: um saldo 
estimado de um milhio de mortos, 
numa populaçáo de pouco mais de 30 
milhões de pessoas. 

A República tinha aparentemente 
todas as condições de reverter a 
situação, nâo só pelo entusiasmo 
popular, mas por conservar as regi- 
ões mais ricas do país e contar com o 
apoio de uma parte significativa das 
Forças Armadas. Mas Já nos dias 
seguintes os nacionalistas tomavam 
a iniciativa militar, que conservari- 
am até o fim, com o apoio decisivo 
dos governos fascistas da Alemanha 
e da Itália. O objetivo principal dos 
rebeldes era avançar até Madri e 
depois tomar o resto do país. 

Hesitação 

A ofensiva dos nacionalistas levou 
a uma intensa agitação política no 
campo republicano. O governo se 
revelava incapaz de dirigir a guerra 
e de articular politicamente as forças 
da Frente Popular, imobilizado pelas 
mesmas hesitações que corroíam a 
República desde 1931. Só que agora a 
situação era muito mais complexa, e 
não apenas por causa da ameaça 
militar iminente. Os trabalhadores, 
no impulso da vitória sobre os 
rebeldes nas cidades, trataram de 
implementar de vez e ultrapassar o 
limitado programa da Frente Popu- 
lar. Principalmente na Catalunha e 
um pouco por toda parte, fábricas e 
fazendas eram ocupadas. Por toda a 
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Espanha os trabalhadores se consi- 
deravam donos da situação, sentiam 
a vitória sobre os rebeldes como obra 
sua e entendiam a luta contra os 
fascistas como a luta para defender 
suas conquistas. As milícias popula- 
res representavam uma força com- 
batente poderosa e náo se enquadra- 
vam na hierarquia oficial,. embora 
combatessem lado a lado com as 
tropas reguiares. 

De comum no campo republicano 
só havia mesmo a consciência da 
gravidade da  situação militar, ao 
lado do indecisão sobre o que fazer no 
terreno político. A esquerda tinha o 
poder de fato, mas não se propunha a 
assumi-lo de direito. Os anarquistas, 
porque esta era uma consideração 
que  nunca  se  tinham  proposto,  e 
também  porque  temiam  enfrentar 
abertamente os partidos liberais e as 
outras forças de esquerda com as 
tropas fascistas nas portas das cida- 
des. Os comunistas, porque julgavam 
prioritário unir todas as forças repu- 
blicanas e organizar as forças arma- 
das reguiares para ganhar a guerra, 
mesmo ■ ás   custas   de   refrear   a 
revolução.   Os   socialistas,   porque 
viam   também   a   necessidade   de 
manter a aliança com os partidos 
burgueses e com os comunistas, pois 
com eles estavam as chaves para 
obter no exterior as armas necessá- 
rias —a URSS e a França, este o 
único dos países democráticos que se 
mostrava disposto a ajudar delato a 
República.   Segundo   o   historiador 
Hugh Thomas, a ajuda nazista foi 
decisiva para a vitória das forças de 
Franco: os alemães garantiram um 
fluxo   regular   de   material   bélico 
durante dois anos, além de enviarem 
um contingente de técnicos militares, 
aviadores c tanques de guerra  (a 
"Legião Condor"), que desempenhou 
um   papel   fundamental   em   vários 
combates. A Itália de Mussolinl, por 
sua vez, enviou 50 mil soldados. 

"No Pa»«rán" 
Em setembro, forma-se novo go- 

verno, com Largo Caballero como 
primeiro-ministro. Líder da ala es- 
querda socialista, organiza o mi- 
nistério com ,os comunistas e os 
partidos liberais e mais o apoio dos 
anarquistas. O entusiasmo popular 
chega ao auge e é mais uma vez o 
fator decisivo no resultado da grande 
batalha que se avizinhava. 

Depois de um firme avanço na 
Andaluzia, em 7 de novembro a 
artilharia nacionalista bombardeia 
Madri. No dia seguinte, começa a 
batalha: 20 mil marroquinos e legio- 
nários das tropas africanas de Fran- 
co contra a massa urbana da cidade, 
disposta a resistir a qualquer custo. 
"No Pasaránl" é a grande palavra- 
de-ordem da defesa de Madri. Os 
ataques fascistas se concentram na 

Cidade Universitária. A luta se de- 
senrola corpo a corpo, cada andar 
dos prédios é disputado, a população 
se entrincheira nas ruas. Entram em 
combate pela primeira vez as Briga- 
das Internacionais, formadas por 
voluntários antifascistas de várias 
partes do mundo.  .    —   . 

Enquanto as potências se reuniam 
em Londres, no Comitê de Nâo-Inter- 
venção. Franco pede à aviação ale- 
mã que bombardeie a capital. Os 
nazistas treinam os seus reides 
aéreos, estudando "cientificamente" 
as atitudes da população civil. Ocor- 
rem.os primeiros combates aéreos da 
História, com aviões russos enfren- 
tando alemães e italianos. 

Cuemica 
Nó começo de 1937, a ofensiva 

sobre Madri foi finalmente contida. 
Franco resolve atacar ao norte, para 
ocupar as províncias bascas e as 
regiões mineiras, tentando Isolar a 
República do Atlântico. Em março, a 
aviação alemã ataca de surpresa 
uma pequena cidade de 7 mil habi- 
tantes, trinta quilômetros atrás da 
linha de frente e sem qualquer 
interesse militar. Era dia de feira, a 
população nas ruas: 1.654 mortos em 
Guemicá, tragédia imortalizada na 
tela de Picasso. 

Em maio, foi a tíagédia republica- 
na que eclodiu com toda sua força. 
Na Catalunha, os comunistas se 
lançam numa campanha para contro- 
lar os anarquistas e o POUM (Parti- 
do Operário de Unificação Marxista), 
"acusado" de ser trotskista. A situa- 
ção era tão tensa nue não houve 
comemorações no 1' de Maio, mas no 
dia seguinte começaram os choques, 
que durarriam alguns dias com 4O0 
mortos. Estava irremediavelmente 
quebrada a unidade das classes 
trabalhadoras. Justamente o fio con- 
dutor de todo o processo, desde a 
vitória eleitoral até a derrota dos 
golpistas em Julho e a heróica defesa 
de Madri. 

Nos conflitos em Barcelona se 
revelou a contradição profunda que 
minava o campo republicano. Os 
operários se lançavam à luta confian- 
tes na revolução social, queriam 
derrotar os fascistas, mas náo para 
restaurar a situação anterior a 1936, 
tida agora como inaceitável. Mas a 
política de dar garantias aos partidos 
burgueses e tranqüilizar as potências 
democráticas pressupunha justamen- 
te a restauração da ordem: enqua- 
drar as milícias, devolver fábricas e 
fazendas e restaurar a máquina e o 
poder do Estado. Os comunistas 
optaram claramente pela segunda 
alternativa e trataram de impõ-la em 
toda parte. 

A situação internacional também 
era muito difícil. A URSS hesitava 
claramente em apoiar a República no 
limite de suas possibilidades materi- 
ais, receosa de prejudicar o recente 
pacto concluído com a França, ou J. 
mesmo de provocar a Alemanha. A [) 
França hesitava mais ainda, com o  l~v' 



Internacional 
seu governo de Frente Popular em 
completo recuo diante dá pressão 
conservadora interna eexterna. 

Concluída a conquista do norte, em 
junho de 1337, a guerra entrou numa 
fase de indefinições, com cs dois 
lados entrincheirados e voltados ape- 
nas para ações de desgaste. Os 
principal» acontecimentos deeu fase, 
no lado da República, correram por 
conta da ascensão política dos comu- 
nistas, indubitavelmente os grandes 
organizadores militares e o único 
partido de esquerda que tinha uma 
política clara. Além disso, represen- 
tavam a URSS, afinal o único pais 
estrangeiro envolvido de fato em 
ajudar militarmente a República. E 

.a ação dos comunistas contava ainda 
com o apoio dos partidos burgueses, 
interessados em conter a revolução 
social. Num trágico espelho dos 
processos de Moscou (a velha guarda 
bolchevique estava Sendo fuzilada 
justamente nesta altura), os órgãos 
de segurança soviéticos passam a 
agir abertamente na Espanha, ata- 
cando a esquerda. Os anarquistas são 
perseguidos, mas o alvo maior é o 
POUM, posto na ilegalidade e com 
seus dirigentes presos. O principal 
líder desse partido, Andrés Nin, foi 
assassinado sob tortura por agentes 
soviéticos em Barcelona. 

A principal vitória dos comunistas 
foi a queda de Largo Caballero e 
ascensão de um .ministério mais 
conservador, sob direção de Juan 
Negrln. O novo governo apenas 
aprofundou as hesitações da Repúbli- 
ca, embora os comunistas tenham se 
dedicado a um persistente esforço de 
reestruturar as Forças Armadas e 
capacitá-las para enfrentar os fascis- 
tas. Em março de 193E, recomeça a 
ofensiva franquista, desta vw ten- 
tando isolar territorialmente a Cata- 
lunha do resto da República, objetivo 
alcançado pouco depois. 

O último esforço militer republica- 
no foi a famosa batalha do rio Ebro, 
tentativa frustrada de romper o 
cerco sobre a Catalunha. Os resulta- 
dos foram rapidamente revertidos 
pelos nacionalistas e a capacidade 
militar da República ficou definiti- 
vamente comprometida. 

Franco vitorioso 
As vésperas do Natal começou a 

ofensiva final contra a Catalunha. A 
resistência foi débil. O rio Llobregat, 
barreira natural no acesso a Barce- 
lona, não se transformou no lendário 
Manzanares dos arredores de Madri. 
Os trabalhadores já estavam des- 
crentes e fugiram em massa para o 
norte, tentando atravessar a frontei- 
ra francesa. A 25 de janeiro cala 
Barcelona, precipitando a desagre- 
gação final da República. Uma su- 
cessão de motins militares e conflitos 
políticos apenas apressou a entrada 
dos franquistas em Valíncia e Madri. 
Nos últimos dias de março de 1939 a 
guerra estava terminada, com a fuga 
do governo republicano e das lide- 
ranças políticas da República para o 
exílio. 
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Fábricas e fazendas 
foram ocupadas durante o conflito 

CARLOS EDUARDO CARVALHO 
tipoclol poro o Folha 

O movimento de coletivízação de 
íábricas e terras é um dos aspectos 
menos conhecidos da Guerra Civil 
Espanhola, apesar de ter sido um dos 
determinantes dos acontecimentos na 
zona republicana e do desenlace final 
do conflito. Com as vitórias sobre os 
rebeldes franquistas em julho de 
1936, os trabalhadores conseguiram 
mais do que as armas para equipar 
suas milícias —conquistaram a auto- 
confiança e o impulso necessários 
para levar adiante um processo de 
socialização. 

A coletivizaçBo de fábricas foi 
particularmente intensa na Catalu- 
nha. Depoimentos da época estimam 
que 70% das fábricas fotam ocupadas 
em Barcelona. Inicialmente o gover- 
no tentou restringir o alcance do 
movimento aos proprietários que 
estivessem envolvidos com a rebelião 
direitista. Em seguida foi estabeleci- 
do que somente empresas com menos 
de cem empregados poderiam ser 
coletivizadas. Mas qualquer limite 
era facilmente desobedecido em meio 
do fervor revolucionário daqueles 
dias. 

Uma vez coletivizada a fábrica, os 

operários logo criavam um comitê 
encarregado de gerir a produção. Os 
planos eram de articular os diversos 
comitês de forma a criar uma 
administração geral, sob o controle 
dos sindicatos. Nas primeiras sema- 
nas, o esforço se concentrou em 
normalizar a produção. Logo em 
seguida, começaram a ser fechadas 
as empresas menores, com as má- 
quinas sendo agrupadas nas unidades 
de maior porte. O objetivo era 
racionalizar a produção e melhorar 
as condições de trabalho. 

Mas os problemas se acumulavam. 
Parte deles resulta va das condições 
de guerra. Faltavam matérias-pri- 
mas importadas do estrangeiro, de- 
vido ao bloqueio do Mediterrâneo e á 
K*r'nlcxa posição internacional da 
República. Faltavam também os 
mercados e os fornecimentos de 
outras regiões espanholas, como a 
Andaluzia, ocupada pelos nacionalis- 
tas. Outros sérios problemas deriva- 
vam da hostilidade ainda velada do 
governo republicano. O crédito desa- 
pareceu e muitas vezes não havia 
recursos sequer para pagar os salá- 
rios e as despesas correntes. Os 
sindicalistas não tentaram ocupar 
também os bancos e acioná-los a seu 
favor, em grande parte devido à 
despreocupação dos anarquistas em 
vincular a atividade das fábricas 
ocupadas a uma estratégia política 
geral. 

No campo, as coletivizações assu- 
miram uma complexidade muito 
maior, antes de tudo devido a lerem 
se espalhado por praticamente toda a 
zona rural que permaneceu sob 
controle da República. O alvo eram, 
em princípio, todos os latifundiários, 
mas também os camponeses médios 
e os setores capitalistas. Muitos 
conflitos graves ocorreram envol- 
vendo os pequenos proprietários, em 
alguns casos constrangidos sob ame- 
aças a aceitar a coletivização. Os 
sindicatos anarquistas e socialistas 

preocupavam-se em deixar ao pe- 
queno proprietário a opção de associ- 
ar-se ou não á coletivização. Em 
muitos casos a associação se deu 
voluntariamente, e em outros pela 
simples falta de opção de sobrevi- 
vência em meio às grandes unidades 
coletivas, que dispunham de máqui- 
nas, sementes e diversos tipos de 
apoio proporcionados pelos sindica- 
los. 

) Os choques com o governo republi- 
í cano surgiram rapidamente. Á frente 

da política agrária da República 
estiveram os comunistas, desde a 
ascensão do governo Largo Caballe- 
ro, em setembro de 1936, até o fim da 
guerra. Sua política era clara: aca- 
bar com o latifúndio "pré<apilalista 
e feudal" e desenvolver o capitalismo 
no campo. Isto correspondia a sua 
visão estratégica de revolução "de- 
mocrática", mas principalmente à 
política geral de manter a aliança 
com os setores republicanos liberais 
para enfrentar os fascistas. Isso 
atendia aos interesses da política 
externa da URSS, empenhada em 
não assustar os governos europetx 
com que buscava estabelecer uma 
aliança antifascista. 

Deamantelamenlo 
No campo, as unidades coletiviza- 

das se saíram muito melhor que nas 
cidades. De forma geral, a produção 
não caiu e o nível de vida dos 
camponeses melhorou substancial- 
mente. Mas, na primeira metade de 
1937, a ofensiva contra o "esquerdis- 
mo" dos anarquistas e do POUM 
(que culminaria com o sangrento 
conflito de maio em Barcelona) 
acabaria levando ao desmantelamen- 
to das coletividades. Na região de 
Aragão, vizinha à Catalunha, foi 
necessária a ocupação militar, sob o 
comando do general comunista Enri- 
que Líster. 

A história das coletivizações só 
recentemente tem sido levantada de 
forma mais objetiva. Sobre elas pesa 
o silêncio e as calúnias dos vencedo- 
res fascistas, mas também o passio- 
nalismo das diferentes correntes de 
esquerda envolvidas. Para anarquis- 
tas, poumistas e boa parte da es- 
quenta socialista da época, o esma- 
gamento das coletividades precipitou 
o desencanto dá população e a 
decomposição da República. Para 
comunistas e republicanos, bem co- 
mo a direita socialista, as coletiviza- 
ções apenas atrapalharam o esforço 
militar, pelos transtornos causados à 
produção, além de fragmentar politi- 
camente o campo republicano. A 
discussão adquiriu especial dramali- 
cldade na ofensiva nacionalista sobre 
Aragão, meses depois da intervenção 
militar comunista. Boa parte das 
tropas que defendiam as províncias 
aragonesas, de origem camponesa ou 
operária, já não tinham o mesmo elã 
para enfrentar os fascistas. A frente 
se rompeu, precipitando a ameaça 
militar direta à Catalunha. Mais uma 
vez se evidenciava que a guerra e as 
mudanças sociais constituíam um 
processo único, que as correntes de 
esquerda não conseguiram equacio- 
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