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Trabalhadores 

EMPRESAS DO '3S TIPO': SUA FORMA DE GESTÃO, 
MÉTODO DE TRABALHO E FUNCIONALIDADE NO BRASIL 

Tendências do trabalho - Julho/89 

O mundo caniinha em busca de uma melhor quali- 
dade de vida. As mudanças tecnológicas implicam em 
mudanças na organização do trabalho. Após observa- 
ções colhidas na prática, George Archier e Hervé S'é- 
rieyx lançaram, recentemenre, o livro 'A empresa de 3Ç 

tipo', onde "mostram como a empresa pode deixar de 
ser uma estrutura fria e impessoal para ser vista como 
um organismo vivo." 

A par desta evolução, entrevistamos Paulo Márcio 
Grossi, Gerente de Vendas na área de RH da Souza 
Cruz. que esteve ainda agora em visita à Europa. Ele 

nos fala tudo que viu e ouviu das organizações euro- 
péias, apontando tendências futuras e assinalando, 
sobretudo, a penetração que as idéias dos autores 
franceses em tomo das empresas de 39 tipo vêm ob- 
tendo. 

Grossi ressalva de inicio e para fins de entendimen- 
to do assunto, que no Brasil a experiência de uma 
empresa de '3Ç tipo' ainda não existe - até mesmo 
uma SEMCO, por exemplo, bastante badalada ulti- 
mamente por sua gestão de vanguarda; não atingiu 
ainda esse estágio. 

TT - O que são empresas de 
"Terceiro Tipo"? 

PM - Para responder o que é em- 
presa de 'Terceiro Tipo' você tem que 
saber o que é 'Primeiro' e o que é 
'Segundo'. 

Eles chamam de empresas de 'Pri- 
meiro Tipo' as empresas cujo modelo 
de gestão nada mais é do que o mo- 
delo na linha da Taylor e Fayol: divi- 
são das tarefas, divisão das responsa- 
bilidades, quem faz o quê e pron- 
to. Toda a estrutura organizacional 
está baseada no modelo administrativo 
de Taylor e Fayol. 

A empresa de 'Segundo Tipo', 
cnamam os autores, é aquela empresa 
que superou o modelo meramente me- 
canicista de Taylor e Fayol e já intro- 
duziu uma variável, que é a participa- 
rão — uma gerência um pouco mais 
participativa. 

Mas essa empresa de 'Segundo Ti- 
po' que, teoricamente, seria a empresa 
que no seu conjunto maior estaria 
sendo praticada hoje, embora não se 
possa fazer uma separação rígida nes- 
sas coisas, ela no entanto não mexeu 
com sua estrutura de organização para 
valer, com a forma de organização do 
trabalho, nem com o modelo de ges- 
tão, nem com o aproveitamento de 
mudanças na ordem tecnológica. 

No fundo, a empresa de 'Segundo 
Tipo' ainda é, dizem todos os autores 

e todos empresários que praticam o 
modelo mais avançado, o modelo de 
Taylor e Fayol mais ajustado, um 
pouco mais arrumado. 

Toda a estrutura hierárquica das 
organizações, por mais que esta es- 
trutura não apareça tão claramente 
como sendo taylorista, ainda é uma 
forma sutil de organização do traba- 
lhado através de tarefas muito clara- 
mente definidas, onde, se os tempos e 
movimentos não são olhados como 
forma de medir todas e quaisquer tare- 
fas, outras formas parecidas com tem- 
pos e movimentos na linha de Taylor 
são utilizadas, até mesmo, na linha ge- 
rencial. 

A empresa de 'Terceiro Tipo' é 
também hoje chamada, talvez de uma 
maneira meio vaidosa por quem a pre- 
coniza, de "empresa inteligente". 

Sua primeira característica impor- 
tante é a organização em três estrutu- 
ras: primeiro há o que chamam de nú- 
cleo de pessoal profissional. 

Este núcleo pequeno que existe pa- 
ra garantir o que se chama de essência 
da empresa: número de pessoas super 
qualificadas, profunda vinculação à 
organização, remuneração a peso de 
ouro, com altos salários e altos bene- 
fícios, e, sobretudo, um pessoal com 
grande flexibilidade e autonomia na 
forma de realizar o seu trabalho pro- 
fissional. 

ASSMATURAS: 
Grupo 1 (assinatura com subsidio)    NCz$ 50,00 (seis meses) e NCz$ 100,00 (12 meses) 
Goipo 2 (assinatura sem subsBio)    NCz$ 60,00 (seis meses) e NCz$ 120,00 (12 meses) 
Entidades Sindicais e outros     NCz$ 80,00 (seis meses) e NCz$ 160,00 (12 meses) 
Exterior (via área)   , , US$ 30,00 (seis meses) e US$ 60,00 (12 meses) 
C pagamento deverá será feito em nome do Centro de Pastoral Vergueiro em cheque nominal cruzado, ou 
vale postal DESDE QUE SEJA ENDEREÇADO PARA A AGÊNCIA DO CORREIO IPIRANGA - CEP 04299 - 
( ódigo da Agência 401901 

QUINZENA - Publicaçáo do CPV - Caixa Postal 42.761 - CEP 04299 - Sáo Paulo - SP 

Uma outra coisa nesse segundo 
ponto, seria o que se chama de "franja 
contratual", ou seja, no momento em 
que se garante a essencialidade por 
um grupo pequeno de pessoas alta- 
mente qualificadas, todos os acessó- 
rios ou coisas que não sejam direta- 
mente vinculados aos negócios da 
empresa seriam realizados por traba- 
lho de terceiros, firmas externas, con- 
tratados, subcontratados, por tarefas, 
por especialização, etc. 

Uma outra coisa importante e su- 
mamente diferente que a empresa de 
'Terceiro Tipo' pratica fortemente é a 
mão-de-obra flexível. Isso se dá por 
adaptação às necessidades da empre- 
sa, sazonalidade de mercado, melhor 
ou pior pique de negócios. 

Variam, portanto, em função de 
condicionamentos de mercado, donde 
você tem mão-de-obra com horários 
flexíveis, jornada em fim-de-semana, 
contratos por tempo parcial, contratos 
temporários, enfim, qualquer forma de 
obter resultados, respeitando as ca- 
racterísticas dos indivíduos e a capa- 
cidade de contribuição das pessoas e, 
sobretudo, respeitando o ritmo próprio 
dos profissionais. 

A QUINZENA divulga as questões políticas de 
fundo em debate no movimento, contudo colo- 
ca algumas condições para tanto. Publicamos 
os textos que contenham teses e argumenta- 
ções estritamente políticas, evitando os ata- 
ques pessoais; serão publicadas as réplicas que 
estejam no mesmo nível de linguagem e com- 
panheirismo. Nos reservamos o direito de di- 
vulgarmos apenas as partes significativas dos 
textos, seja por imposição de espaço, seja por 
solução de redação. 
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TT - O quê as empresas de 'Ter- 
ceiro Tipo' formulam de novo sobre 
a forma como o poder se dá nas or- 
ganizações? Quais são as caracterís- 
ticas principais? 

PM - A empresa de 'Terceiro Tipo' 
coloca muito claramente um problema 
que é um impacto em relação às gran- 
des organizações. 

O problema deles não é vestir ou 
não vestir uma camisa, eles assumem 
que é uma relação profissional e que a 
tendência do futuro são vinculações 
laborais que não são totais. 

Uma das suas principais caracterís- 
ticas é o que chamam de organização 
do tipo federativo, esse modelo emer- 
ge da inovação das tecnologias e so- 
bretudo do aumento da autonomia re- 
gional e local com o máximo de redu- 
ção das interferências de órgãos cen- 
tralizador. 

A interferência da •iaauiz ou dos 
órgãos centrais numa empresa de 
"Terceiro Tipo' é a mínima possível. 

Este modelo afeta diretamente não 
apenas o modo de organizar, mas a 
forma de exercer a direção, o sistema 
de mando, o sistema de poder, as es- 
truturas de poder e modo de se com- 
por a hierarquia. 

Busca-se uma direção nitidamente 
participativa, mas a nível da unidade 
de produção, dos locais de venda — lá 
nas unidades onde as coisas aconte- 
cem, não a nível de uma matriz. 

Logo, este tipo de empresa trata a 
flexibilidade, a liberdade, o respeito à 
autonomia, a capacidade de dar re- 
sultados, independente de horários e 
determinações, mas por grandes mis- 
sões corporativas como eles chamam, 
gera um novo tipo de gerente, exige 
um novo tipo de investimento, supõe 
um sistema de recursos humanos to- 
talmente diferente, e, obviamente, vai 
supor uma base institucional e legal 
completamente diferente, talvez, do 
que nós tenhamos no Brasil. 

TT - A legislação atual brasileira 
favorece a implantação deste tipo 
de empresa? 

PM - Teoricamente, uma aplicação 
muito rígida desse modelo, à nível de 
Brasil pode encontrar algumas difi- 
culdades em função de legislação bra- 
sileira atual. 

A tendência mundial, entretanto, é, 
exatamente uma liberdade maior, de 
um sentido muito mais orientativo à 
nível central e de uma liberdade mais 
ampla à nível local ou à nível regio- 
nal. 

O modelo de legislação brasileiro, 
em relação aos salários, tem dificul- 
dade em função de contratos temporá- 
rios, mão-de-obra temporária, mão-de- 
obra por tarefas, etc, quando o nosso 
grande problema é garantia de empre- 

Em se tratando de um país em cres- 
cimento como o Brasil, há coisas que 
podem ser adaptadas, tipo: flexibili- 
dade, estruturas mais ágeis, maior de- 
legação, descentralização, princípio 
de subsidiaridade, ou seja, a interde- 
partamentalização e não a formação 
meramente por especiahdades. 

TT — Quais os reflexos na área de 
recursos humanos? 

PM — A empresa de 'Terceiro Tipo' 
pratica uma coisa muito bonita em 
termos de Recursos Humanos. Ela 
trabalha com os dois grandes extre- 
mos, que são os extremos do jovem e 
o extremo do indivíduo mais antigo. 

Eles dão toda a força para a entrada 
de mão-de-obra jovem mas, em vez de 
ficarem a passar anos à fio a desen- 
volver o jovem para ele assumir algum 
tipo de responsabilidade, coloca-se 
o jovem rapidamente assumindo a res- 
ponsabilidade; que ninguém aprende 
só por pregações ou treinamentos, tem 
que praticar a responsabilidade. 

Por outro lado, o trabalho que fa- 
zem com o pessoal mais antigo da 
empresa, o respeito aos antigos como 
detentores do know-how gerencial e 
técnico da organização, é sumamente 
valorizado. 

São pessoas responsáveis pelo trei- 
namento, pelo desenvolvimento da 
mão-de-obra jovem para garantir o 
histórico da empresa e para garantir 
também a qualidade técnica e o know- 
how da organização. 

Os planos de aposentadoria de uma 
pessoa mais idosa são feitos de manei- 
ra que, quando o indivíduo vai se 
aposentar, ele passa a trabalhar menos 
tempo na organização recebendo o 
mesmo salário. 

Por exemplo: seis horas em um 
ano, quatro horas no outro, e no ano 
que sai, ele permanece ainda como 
contratado, sendo um consultor da 
empresa para grandes projetos, para 
acompanhamentos de determinadas 
intervenções, até ele se liberar e orga- 
nizar a própria vida, enquanto apo- 
sentado. 

1T - E a produtividade? Quais 
os reflexos? 

PM — Em termos de produtividade, 
tem-se a produtividade máxima. 

Porque como têm-se horários, jor- 
nadas e tempos flexíveis, resultados 
por missões corporativas, adaptação 
do resultado à sua própria capacidade, 
o que acontece automaticamente é a 
maximização de uso dos equipamen- 
tos. 

Ao mesmo tempo em que procura- 
se adequar esse tipo de jornada aos 
diversos interesses e capacidade dos 
indivíduos, ou seja, segue-se sim- 
plesmente uma lei que a empresa de 
hoje não segue, que é a lei do ritmo 
DTÓDrio. 

Neste sentido, o nível de satisfação 
é muito maior, já que se está correla- 
cionando a capacidade de contribui- 
ção do indivíduo com o tempo da sua 
realidade. 

Assim, o empenho das pessoas em 
termo de produtividade e qualidade 
passa a ser muito alto, não está ligado 
a uma normatização taylorista, mas a 
uma responsabildiade compartilhada e 
assumida pelas pessoas. 

TT,- Que tipo de empresas estão 
praticando este tipo de administra- 
ção? 

PM - Empresas de porte, empresas 
japonesas, empresas de computação, 
etc. 

Hoje, empresas de alta tecnologia 
praticam isso porque é muito mais fá- 
cil para este tipo de empresa do que 
para uma empresa paquidérmica, de 
estrutura muito forte, muito pesada de 
serviços, com uma grande matriz di- 
tando as regras de todas as coisas. 

Uma empresa de alta tecnologia 
possibilita mais facilmente a aplica- 
ção de um modelo desse do que uma 
empresa cujo sistema de trabalho uti- 
liza uma tecnologia ultrapassada. 

TT - E a reação dos sindicatos 
trabalhistas, o que se pode avaliar 
diante do que você viu na Europa? 

PM - A problemática nos sindica- 
tos da Europa, hoje, é totalmente di- 
versificada. 

Os sindicatos dizem que não podem 
ir contra a corrente dessas mudanças 
tecnológicas que implicam mudanças 
na organização do trabalho. 

A grande luta dos sindicatos euro- 
peus, hoje, é que isto não signifique 
redução de empregos. Se isto possibi- 
lita melhoria de empregos, qualifica- 
ção de empregos no fundo, não é por 
aí que eles vão brigar. 

Na realidade, o grande desafio é 
que este modelo está fazendo empre- 
sas muito enxutas, com isso, os operá- 
rios altamente qualificados passam a 
constituir a sua microempresa de alta 
tecnologia prestadora de serviço da 
grande empresa, donde há uma mu- 
dança - antes empregados, agora mi- 
croempregadores. 

Por exemplo, em relação à Fiat 
tem-se um conjunto de empresas de 
pequeno porte, pessoas na área de 
eletricidade, da eletrônica, de compu- 
tação, na área de tecnologia de ponta 
mais avançada, pequenos grupos al- 
tamente especializados que são pres- 
tadores de serviço para a empresa. 

A empresa moderna, pela própria 
definição, tem que ser um núcleo 
central pequeno e que trate apenas da 
essência do negócio e o resto é feito 
por pessoal especializado, por firmas, 
o que gera uma problemática delicada 
para o sindicato com relação ao pro- 

■^v-"-NS%vo:-"V.r-:.y-v.-::.:>.:.v.:.v.:.:.;.x.;.;.'. 



Quinzena 

cesso de luta sindical. Se estes indiví- 
duos pararem de fazer a produção de 
alta tecnologia para as empresas, eles 
é que passarão a ser o problema... 

Uma introdução disso, passo a pas- 
so no Brasil, tem que ser discutida e 
muito negociada, pois o momento bra- 
sileiro exige grandes negociações; há 
um processo de conquista muito gran- 
de por parte dos sindicatos e por parte 
dos empregados. Qualquer mudança 
mais ampla na forma de organizar o 
trabalho tem que ser discutida. 

TT - Então uma gestão de 'Ter- 
ceiro Tipo' seria mais recomendável 
para as empresas de países desen- 
volvidos? 

PM - Talvez - ou para empresas 
que possam aplicar vários aspectos 
desse modelo em função da sua evo- 
lução. 

Hoje em dia, esta questão de países 
desenvolvidos e países não-desenvol- 
vidos à nível empresarial não é algo 
que se possa sustentar.1 

Se pegarmos empresas multinacio- 
nais de grande porte existentes no 
Brasil, veremos que elas são tão efi- 
cientes e tão avançadas quanto as 
mesmas co-irmãs sediadas em países 
da Europa. 

As grandes mudanças só vem a 
ocorrer quando antes acontecem nas 
centrais européias. É o caso da Sie- 
mens, IBM, do Grupo Michelin, etc. 

TT - Melhor aplicar este tipo de 
gestão numa empresa grande ou 
pequena? 

PM - Primeiro e melhor numa em- 
presa de alta tecnologia pequena. 

Neste sentido, é mais fácil introdu- 
zir esse tipo de sistema, pois a tecno- 
logia e a forma de organizar o traba- 
lho ajudam. 

Segundo, em empresas desenvolvi- 
das, de grande porte — com uma boa 
estrutura, com um bom sistema de 
funcionamento gerencial e de recursos 
humanos — é possível a filosofia da 
empresa de 'Terceiro Tipo' ser intro- 
duzida passo a passo, praticando pre- 
missas como delegação, não departa- 
mentalização, definição de níveis de 
competência em vez de estar centrali- 
zando tudo que tem que ser feito. 

A empresa de 'Terceiro Tipo' é o 
oposto de um modelo fechado, seu 
princípio básico é a flexibilidade. 

TT - Quais as tendências apon- 
tadas pelas empresas da Europa? 

PM — A geração taylorista está ten- 
dendo a desaparecer. 

Isto é nítido na Europa, onde as 
empresas de porte, mesmo não sendo 
de 'Terceiro Tipo', estão caminhando 
para modelos mais flexíveis de admi- 
nistração, superando, inclusive, a 
gestão participativa. 

É participativa — mas a organização 
do trabalho já é mais flexível, trabalha 
maiores níveis de autonomia. 

Verifica-se sistemas como o "join- 
ted consultation", processo de inte- 
gração entre os operários, sistemas de 
envolvimento, grupos autônomos, 
"team leader" (desenvolvimento de 
lideranças), o conceito de chefia é su- 
perado pelo conceito de representati- 
vidade. 

Estas são formas de caminhar para 
um modelo menos rígido, menos defi- 
nido, menos operacional como o mo- 
delo taylorista, para modelos mais fle- 
xíveis, que levem em conta as mudan- 
ças de tecnologia, as mudanças sociais 
e a capacidade dos recursos humanos. 

TT — Quais os princípios de ges- 
tão de recursos humanos colocados 
pelas empresas de 'Terceiro Tipo'? 

PM - (I): Os Recursos Humanos 
são recursos estratégicos, não são re- 
cursos que existem por acaso e quan- 
do há crise na empresa eles são os 
primeiros afetados. 

Eles são sénos, são prioritários, são 
fundamentais, porque fazem parte do 
grande projeto da empresa. 

(11): As mudanças na mentalidade 
da organização e no comportamento 
da direção. 

Isso existe no momento em que es- 
ses princípios de RH levam à descen- 
tralização, subsidiaridade, delegação, 
autonomia e à eliminação de barreiras 
departamentais. 

(III): Desenvolvimento da liderança 
efetiva. 

Segundo os defensores desse tipo 
de gestão, da tríplice competência do 
dirigente na área técnica, na área eco- 
nômica e na liderança, a liderança é a 
mais importante. 

(IV): Estimular e desenvolver uma 
cultura apropriada para a organização. 

Não fazer uso de uma cultura im- 
posta, mas gerar um tipo de cultura 
que implique qualidade, espírito de 
inovação, capacidade de antecipação, 
de adaptação, de prever e respeitar a 
flexibilidade e a capacidade de RH. 

Essa cultura deverá, levar os diri- 
gentes a estarem mais abertos ao exte- 
rior. É necessário fomentar a necessi- 
dade de cooperação com outras orga- 
nizações, sejam elas multinacionais ou 
multiculturais; com associações diver- 
sas, sejam elas instituições de ensino, 
instituições culturais, tecnológicas, 
etc, para que aprendam a apreciar e 
valorizar as diferenças. 

(V): Fomento de uma cultura de li- 
berdade, de iniciativa, guardando ne- 
cessário senso de realismo e discipli- 
na 

Não é uma gestão que perde o 
controle no sentido da visão do negó- 
cio, é uma democracia. Apenas tudo 
que é feito, é feito de uma forma mais 
ampla; em vez de descer a normas de 
operação, fica-se somente nas grandes 
políticas, nas grandes diretrizes. 

(VI): A comunicação e a formação 

constituem duas artérias vitais das no- 
vas organizações empresariais. 

A formação permanente, a necessi- 
dade de qualificação passa a ser muito 
mais alta. Temos a competitividade 
por competência e não a competitivi- 
dade por outros esquemas de influên- 
cia, sejam eles quais forem. 

Finalmente, uma outra picmissa de 
gestão que eles colocam, seriam con- 
dições de trabalho e sistema de remu- 
neração e benefícios sociais amplos. 

Por exemplo, evitar métodos coleti- 
vos de remunerar: formas de remune- 
ração diferenciada para indivíduos e 
equipes, recompensar a contribuição 
individual e das equipes de trabalho 
na execução dos objetivos da empresa 
— não simplesmente a remuneração 
absoluta para um. 

É neste sentido que, no caso da le- 
gislação brasileira, teriam que se fazer 
modificações e adaptações, pois a 
nossa legislação trabalhista, sob o 
ponto de vista salarial, impede deter- 
minadas coisas em função de gerar 
comparatividade salarial que possa ser 
objetivo de reclamações trabalhistas 
no futuro. 

TT - Quanto ao gerente de uma 
empresa de 'Terceiro Tipo', o que é 
que se busca? 

PM - Busca-se pessoas com uma 
alta capacidade de liderança. 

Supõe pessoas muito mais abertas, 
muito mais criativas, muito mais 
prontas a admitir a discussão e a troca 
do que uma gerência com coisas todas 
elas definidas por normas e procedi- 
mentos. 

Portanto, üda-se com recursos de 
alta competência, de alta capacidade 
de inovação. 

TT - Qual a metodologia para se 
implantar uma empresa de 'Tercei- 
ro Tipo'? 

PM - Eu diria que não existe uma 
metodologia e, sim um processo. 

Primeiro tem que se ter toda uma 
filosofia de RH que desenvolva su- 
pervisão e gerência, que já discuta 
com a gerência, onde haja uma base 
sólida de desenvolvimento gerencial, 
onde o quadro administrativo da em- 
presa já esteja acostumado a trocar, 
discutir, envolver. 

Isto não ocorre de um momento pa- 
ra o outro, mas paulatinamente, exi- 
gindo uma estratégia específica. 

TT - Quanto às pautas de rei- 
vindicações e modificações no tra- 
balho, quais as tendências mais des- 
tacadas no futuro? 

PM — Pelo que foi por mim visto na 
Europa e levantado por diversas em- 
presas, são os seguintes pontos consi- 
derados importantes: redução das ho- 
ras de trabalho; a pressão sindical 
continuará atuando cada vez mais 
forte e as empresas já têm tentado es- 
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tabelecer  acordos  sobre aumento de 
produtividade em contrapartida disto. 

Mudanças nos sistemas de turnos, 
todo tipo de variação possível; acordo 
de horas anuais, fixação de um núme- 
ro de horas de trabalho por ano. 

Na Inglaterra, por exemplo, já se 
fizeram acordos deste tipo afetando 
mais de um milhão de trabalhadores. 

uanha-se em flexibilidade e maxi- 
mização na utilização dos ativos. As 
vanguardas para as empresas é que 
desvincula-se as horas de trabalho dos 
empregados das horas de funciona- 
tnento de empresa, portanto, pode-se 
prolongar horários de abertura, traba- 
lhar em fins-de-semana, com utiliza- 
yào ótima das instalações, programar 
maior número de horas em períodos 
de maior atividade, melhor assistência 
ao cliente, eliminação das  horas-ex- 

tras, redação de custos, etc. 
Outra tendência verificada foi a 

utilização máxima de contratos. Con- 
centração nas atividades nucleares do 
negócio tendo com isto, custos eco- 
nômicos mais baixos, maior eficiên- 
cia. 

Ofertas de antigos empregados ago- 
ra transformados em contratados — na 
Europa usa-se muito isto - em áreas 
como restaurantes, limpezas, seguran- 
ça, serviços de telefonia, de secreta- 
ria, equipes de manutenção, e mesmo 
em alguns pontos de alta tecnologia. 

Uma outra pauta de trabalho para o 
futuro são trabalhadores temporários 
para cobrir períodos de pique de ati- 
vidade, substituição em férias e doen- 
ças, maior flexibilidade para os tra- 
balhadores fixos e no fundo, estaria se 
protegendo a segurança no emprego 
dos trabalhadores fixos. 

Busca-se também, no futuro, tra- 
balhadores em tempo parcial e postos 
de trabalho compartilhados. 

O acesso cada vez maior das mu- 
lheres ao maçado de trabalho é uma 
das causas determinantes do aumento 
desses modelos de trabalho na Euro- 
pa. 

Aplica-se também esse tipo de sis- 
tema para a pessoa em via de aposen- 
tadoria, donde faz-se posto de traba- 
lho compartilhado entre o que vai se 
aposentar e o que está entrando. 

Finalmente, a questão das novas 
tecnologias. Deverá se ter no futuro 
trabalhadores à domicilio, trabalhado- 
res por teleprocessamento, uma vez 
por que se busca melhores resultados. 
A médio e longo prazos isso tende a 
se aprofundar na Europa. 

Resoluções do 3* CECUT - Amazonas 

J Muitos já disseram que o Brasil é um país continental. É verdade. A seguir publicamos tre- 
.^Jl^l^chos das Resoluções do 3S Congresso Estadual da CUT-Amazonas. 

Neles podemos ver as peculiaridades da classe trabalhadora da região norte do país, suas lutas, e suas 
formas de organização. Nos próximos números da QUINZENA continuaremos a informar a realidade da 
classe trabalhadora de outras regiões. 

CONJUNTURA LOCAL 

Os trabalhadores amazonenses 
assistem na composição do poder po- 
lítico, um velho filme: o governo eleito 
em 1986 pela Aliança Democrática 
fepresenta o velho estilo populista de 
direita, procurando legitimar-se junto à 
população pela mídia e pelo assisten- 
cialismo, configurado na distribuição 
de casa de farinha, rabetas, moto-ser- 
ras, ferramentas, etc; em detrimento 
de uma política agrícola que retire o 
Estado da condição de importador 
e incapaz de se auto-abastecer. Esta 
polftica assistenciaiista tem por obje- 
tivo eliminar as organizações sindicais 
rurais, fortalecendo as associações de 
lavradores como uma organização pa- 
ralela ao Sindicato. 

Por outro lado, tem colocado em 
prática uma política de agressão ãs 
lutas legítimas do funcionalismo pú- 
blico, negando direitos já conquista- 
dos como é'o caso do piso salarial 
dos professores, que em sua campa- 
nha salarial foram obrigados a ir à 
greve para conseguir audiência com o 
governo e assim, abrir negociações; 
os profissionais da saúde enfrentaram 
a mesma insensibilidade por parte do 

govemo, ao não verem cumpridas por 
parte do govemo as reivindicações 
negociadas; o escândalo do desvio de 
verbas na Secretaria de Saúde, ilustra 
ser esse govemo corrupto, anti-demo- 
crático e em nada diferente dos ante- 
riores. 

Conivente com a febre de privati- 
zação, o governo estadual procurou 
privatizar a SIDERAMA (única produ- 
tora de aço no Estado) com prejuízo 
aos trabalhadores no que toca a esta- 
bilidade no emprego e desqualifica- 
ção do funcionalismo público, esse úl- 
timo, usado como justificativa para a 
privatização da empresa Contradito- 
riamente, o govemo Amazonino se 
arvora defensor da Amazônia ao 
mesmo tempo que se omite a partici- 
par da luta contra os danos feitos à 
natureza (especialmente no rio Uatu- 
mã e aos trabalhadores rurais • que 
dele dependiam para sobreviver) pela 
hidrelética de Balbina, fruto da insa- 
nidade política e economicamente in- 
viáveis; mais que se omitir, defende a 
insanidade ao propagandear nos 
meios de comunicação de massa, que 
a "Balbina é nossa". Por isso, a eva- 
são de riquezas do Estado, especial- 
mente o ouro, bem como os projetos 

de construção de novas hidrelétricas 
em 2010, deverão passar por um 
amplo debate em toda sociedade. 

Diante dessa situação da Amazô- 
nia a CUT/AM deverá: 
o Realizar estudos mais aprofunda- 

dos sobre a realidade amazônica e 
distribuir tarefas aos sindicatos. 

• Realizar encontros municipais, es- 
taduais e regionais atentando para 
municípios estratégicos, a fim de 
discutir a defesa da Amazônia. 

• Viabilizar a questão da política agrí- 
cola através de seminários encami- 
nhados pelo seu Departamento Ru- 
ral. 

RESISTÊNCIA E LUTA 
DOS TRABALHADORES 

O Estado do Amazonas passa 
atualmente por um revigoramento das 
lutas como resposta ã incapacidade 
do govemo estadual e federal em 
responder positivamente às aspira- 
ções da população. Neste ano os tra- 
balhadores da saúde, construção civil, 
professores, transportes, metalúrgicos, 
urbanitários e correios foram à gre- 
ve. _^ 



A Greve Geral de 14 e 15 de mar- 
ço de 1989 chamada pela CUT/CGT 
parou 90% do Distrito Industrial, além 
do 50% do comércio e outro tanto do 
funcionalismo público, o que revelou 
um avanço do movimento sindical 
amazonense, assim como a unifica- 
ção do sindicalismo brasileiro e o pa- 
pel preponderante da CUT nesse pro- 
cesso. 

Houve avanço na unificação das 
organizações sindicais configurado na 
transformação da Associação Profis- 
sional dos Professores do Amazonas 
- APPAM em Sindicato dos Traba- 
lhadores em Educação - SINTEMA, 
assim como, na saúde, que deixa de 
ter vários Sindicatos pulverizados pa- 
ra hoje ser denominado Sindicato dos 
Servidores de Saúde. 

BALANÇO DA CUT 

A CUT/AM fundada em 25, 26 e 
27.04.86, surge em um momento de 
profunda transformação no movimen- 
to sindical amazonense, quando já 
havíamos testado o acerto de nossa 
proposta em compreender o movi- 
mento sindical de forma autônoma e 
em defesa dos interesses dos traba- 
lhadores, já havíamos tomado a As- 
sociação dos Professores (APPAM) e 
mais tarde o Sindicato dos Metalúrgi- 
cos, esse último filiado à CUT. 

O impacto que o novo, representa- 
do pela CUT, provocou no movimento 
dos trabalhadores em nosso Estado 
falava por si mesmo, pelo símbolo de 
luta que era e é para o país inteiro. 
Não se colocando no momento que 
vai da formação da Comissão Pró- 
CUT ao I9 CECUT/AM, uma ava- 
liação que atentasse para: questões 
de ordem de um trabalho planejado, 
cumprimento por parte dos Sindicatos 
filiados de suas responsabilidades 
junto à Central e um acompanhamen- 
to de critérios junto às Oposições. 

No entanto, era visível que a CUT 
enquanto Central não havia se consti- 
tuído com estrutura própria e referên- 
cia do conjunto das lutas do movi- 
mento sindical, em razão de que as 
ações próprias da Central eram ab- 
sorvidas pelo Sindicato dos Metalúr- 
gicos, de forma a ser o Sindicato e 
não a CUT a referência para o movi- 
mento. 

Chegamos ao 2^ CECUT/AM com 
todas essas dificuldades de estrutura 
e em um processo de discussão onde 
se procurava explicitar as suas cau- 
sas, a falta de resultados organizati- 
vos do que fazíamos e o caráter es- 

pontaneista e imediatista das ações 
por nós promovidas, assim como, 
as diversas formas de compreender o 
papel do movimento sindicai e da 
CUT. 

O 2^ CECUT/AM foi um congresso 
histórico, uma vez que pela primeira 
vez ocorreu uma avaliação da militân- 
cia, rompendo com as discussões das 
diretorias e atingindo uma massa de 
300 delegados dos mais variados 
municípios do Estado, representando 
as entidades que apoiam a CUT. O 
congresso serviu para verificação das 
novas forças no interior do movimento 
sindical cutista. O sectarismo teve 
cadeira cativa durante o congresso, 
cujo exemplo maior foi a retirada na 
última hora de 02 (duas) das 3 (três) 
chapas concorrentes à direção da 
CUT/AM, fato este que causou um 
prejuízo incalculável à CUT/AM por 
não ver representada na sua direção 
toda a sua diversidade, impossibili- 
tando o aprofundamento da democra- 
cia, prejudicando o debate político e 
restringindo a representatividade de 
sua direção. 

Após o congresso a CUT/AM so- 
freu graves prejuízos, fruto do secta- 
rismo em relação à nova direção da 
Central, como: 
• Tentativa de manter o Sindicato dos 

Metalúrgicos com as funções da 
Central Sindical. 

• Os Sindicatos filiados de peso só 
assumiram a convocatória da CUT 
para a organização do Dia do Basta 
e da Greve Geral de 14 e 15.03.89 
na última hora. 

• Não pagamento da contribuição de- 
vida à CUT (5%) sob a argumenta- 
ção de não reconhecer a atual dire- 
ção, o que significa não reconhecer 
o congresso que a elegeu e do qual 
os mesmos participaram. 

• Justificavelmente, importantes sin- 
dicatos filiados não tiraram delega- 
dos ao 3S CONCUT, o que prejudi- 
cou a representação da CUT Esta- 
dual. 

• Não participação no seminário so- 
bre 'Organização por local de tra- 
balho", amplamente divulgado pela 
secretaria de Formação Estadual e 

, com assessoria da Secretaria de 
Formação da CUT Nacional. 

• No I9 de maio 89 nossos Sindica- 
tos não contribuíram financeiramen- 
te para sua realização. 
No período posterior ao 2? CE- 

CUT/AM duplicamos o número de 
Sindicatos filiados, atualmente em 
número de 18 (sendo 07 urbanos e 11 
rurais),  iniciamos os contatos para 

formação do Departamento de Edu- 
cação, realizamos o I9 Encontro dos 
Trabalhadores Rurais no Estado do 
Amazonas onde elegemos a coorde- 
nação provisória do departamento da 
categoria Conseguimos definir os 
responsáveis pela formação de cada 
Sindicato filiado, cujo trabalho pade- 
ceu de continuidade devido a comple- 
ta falta de estrutura. 

A CUT/AM esteve presente em 
acontecimentos importantes para a lu- 
ta dos trabalhadores, como: 
• Dia do Basta; 
• Dia do Agricultor, 
• Greve Geral de 14 e 15.03.89; 
• I9 de Maio/88 e 19 de Maio/89; 
• Greves de trabalhadores da cons- 

trução civil, da saúde, Tv Amazo- 
nas, Correios, Eletronorte, previden- 
dários, vidreiros, metalúrgicos 
(Sharp, Philco e Yamaha), professo- 
res, madeireiros de Itacoatiara; 

• Ato Público contra a morte dos ope- 
rários de Volta Redonda; 

• Comício da Frente Brasil Popular, 
• Eleições Sindicais das assistentes 

sociais, madeireiros da Itacoatiara, 
As-Sesau, funcionários da EBCT, 
professores, vidreiros, telefônicos, e 
apoio à chapa de oposição dos 
bancários; 

• Posse das novas direções sindicais 
dos trabalhadores rurais e madeirei- 
ros de Itacoatiara; 

• Greve e negociação dos garis; 
• Atos Públicos: Dia da Mulher e con- 

tra a morte do Rio Uatumã; 
• Movimento dos Camelôs. 

Foi ininterrupto o acompanhamento 
do trabalho da Secretaria Rural junto 
aos Sindicatos de Trabalhadores Ru- 
rais (STRs) até o esgotamento das fi- 
nanças da CUT/AM. A CUT/AM atra- 
vés da Secretaria Rural teve partici- 
pação decisiva na estruturação e fun- 
dação dos STRs no Alto Solimões. 

Reconhecemos que a CUT/AM não 
conseguiu atender a toda a demanda 
do movimento, não avançando sobre 
categorias importantes como bancá- 
rios e transportes. Apesar da CUT 
contar com uma significativa militân- 
cia na categoria dos professores, não 
conseguiu filiar esse sindicato, assim 
como não' modificamos a correlação 
de forças a nosso favor na FETAGRI. 
No plano interno, a CUT/AM está lon- 
ge de ter equipamentos que possibili- 
tem atender satisfatoriamente à de- 
manda que a sua representação exi- 
ge, contamos atualmente com um as- 
sessor na Secretaria de Formação, 
um secretário e um office-boy. 
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Dividir para poder reinar 
René Dreifuss 

Autor de um ífwo que Já se tomou clássico "1964": A Conquista do Estado", em que dissecou a atuação do 
Ipês. René Dreifuss está agora finalizando um livro sobre as recentes articulações empresariais no Brasil. 

Para executá-to leu, sem qualquer tipo de auxilio para pesquisa, mais de 50 mil páginas de jornais. As 
reflexões em tono desse material é que o levaram a pensar as atuais relações entre capital e trabalho no 

Brasil. Para dar uma pequena idéia em primeira mão do que Dreifuss está pensando a respeito, o Cenários 
RH Sindical apresenta seu depoimento. 

Para se entender como os empresá- 
rios vêem o movimento sindical um bom 
porto de partida é a atuâçáo do em- 
presariado na Constituinte. O tempo to- 
do eles se bateram por modificações 
que, à primeira vista, pareciam mínimas 
e, no entanto, eram muito importantes, 
como o turno de seis horas, oito ou cin- 
co dias de licença-paternidade etc. 

Além disso, há a forma como eles se 
mexeram nos últimos anos, tentando 
estabelecer o que eu chamo de "linhas 
auxiliares externas", que seria o sindi- 
calismo de resultados (de resultados 
lavorâveis a eles é claro). Nesse senti- 
do, ná um esforço de escorar, incenti- 
var apoiar e projetar este sindicalismo 
do qual Medeiros e Magri sào figuras 
exDonenciais. Mas, antes disso, o em- 
cesanado |á estava fazendo um traba- 
lho de articulação sindical que náo é 
nove 

Ele existe desde Roberto Simonsen, 
desde a cnaçâo do Senac, Sesi e Se- 
nai. Depois, na década de 60, com o 
MSO (McMmento Sindical Democrático) 
e o Antônio Magaídi, que hoje está inte- 
grado com uma das estruturas de arti- 
culação política do empresariado pau- 
ftsta. O seu filhote político é Magri. 

Por outro lado, houve a criação, há 
alguns anos atrás, da USI (União Sindi- 
cal Independente), Bnha auxiliar co- 
mandada pele próprio Magaldi e pe- 
gando setores de trabalhadores vincu- 
ladas a áreas comerciais, como hotelei- 
íos e confecções, e serviços diversos, 
como restaurantes. Ela têm 450 sindi- 
catos no Brasil inteiro e isto é alguma 
coisa. Estamos, no entanto, um pouco 
viciados em pensar apenas nos' meta- 
lúrgicos de São Bernardo e ignorar a 
USI, até porque sua estratégia ê a da 
náo-mobilizaçâo. 

A USI já foi no entanto, deixada ao 
reiento, segurando o pincel, muitas ve- 
zes, como no pacto social. A USI só 
compete com a CGT e a CUT quando 
estas tentam atuar na sua seara, algo 
que não lenho visto. Se for feito um le- 
vantamento dos sindicatos da órbita da 
USI, será constatada a sua importância, 
porque estão situados na área dos va- 
sos comunicantes da sociedade. 

Uma das tendências da economia 
contemporânea é crescer na área de 
serviços. Os setores de serviços mais 
modemos, como a informática, nâo es- 
tão porém com a USI. Essa vai ser uma 
questão importante. Estou concluindo 
um trabalho para o CNPq, um prognós- 
tico dos próximos 30 anos. Está ficando 
muito claro, para mim, a interação e a 
integração da configuração produtiva, o 
que significa que há, no meio de coisas 
consideradas tradicionais, o moderno e 
o modemfssimo, desde robótica, com- 
putrônica, novos materiais - todos inte- 
grados, nâo se podendo trabalhar na 
visão do empresariado com setores 
estanques. 

As subdivisões nâo terão mais senti- 
do. Na hora em que um carro passa 
a ter todas as suas partes ligadas por 
um sistema computadorizado, o setor 
robótico está enfiado no coração.do 
produto e da produção. Estas subdivi- 
sões ainda estão sendo mantidas por- 
que é preciso mantê-las em alguns ra- 
mos, devido à especialização do tra- 
balho. Imaginem o descalabro para a 
economia européia no dia em que os 
operários do setor informatizado decidi- 
rem entrar em oreve. com a transnacio- 
nalizaçâo da economia do Velho Mun- 
do. 

Esse processo de integração tam- 
bém chegará ao Brasil, embora esteja- 
mos longe disso. A USI nâo tem o que 
dizer a estes trabalhadores do moderno 
setor de serviços. Aliás, as diferenças 
entre a USI e a CGT vão ficar cada vez 
mais claras, porque esta última tem in- 
teresses divergentes. Houve muita coo- 
peração, no entanto, entre Magri e Ma- 
galdi, mas hoje a USI é um sócio menor 
da CGT. 

Aliás, Magri e-Medeiros foram u.ma 
grande cartada do "empresariada Eles 
serviram para várias coisas, entre elas 
para redivisâo interna dos trabalhado- 
res e de sua articulação. É preciso, po- 
rém, nâo ser ingênuo. O exemplo de 
Medeiros e do espanto que teria cau- 
sado em nomes como Roberto Marinho, 
pela sua adesão a Brizola, só pode ser 
entendido porque, em duas ocasiões, 
oie foi deixado no ar. Em duas oportu- 

nidades, levantaram o seu prestígio, 
com matérias diárias nos jornais. Foram 
dois pactos sociais onde ele pagou o 
pato. 

E Medeiros náo é um simples "ca- 
chorrinho" de "empresário. É, isso sim, 
um líder sindical, ou pelo menos um di- 
rigente sindical. O empresariado en- 
controu nele um canal formidável, um 
foco de atuação no interior da classe 
trabalhadora e um meio de atuação 
sindical igualmente formidável. A partir 
daí, ele foi prestigiado, porque foi muito 
útil. 

É evidente que ao longo dos últimos 
anos, os empresários tiveram que des- 
viar a questão da CUT e estabeleceram 
uma cisão, uma diferenciação entre PT 
e CUT, para que na Constituinte a CUT 
nâo funcionasse como caixa de resso- 
nância da atuação petista. 

Nestes dois anos de elaboração da 
Constituição, a briga ficou na lateral do 
campo. CUT, CGT e o empresariado. 
Todas as questões políticas diárias de 
relevância nâo foram canalizadas para 
a Constituinte, e sim através de fóruns 
informais, com a CUT sendo incorpora- 
da ou náo em função de como ela se 
sentia. Quando a Central Única dos 
Trabalhadores se recusava a participar 
de alguma coisa, ela era bombardeada, 
criticada e esse foi o jogo do fórum in- 
formal, a tal ponto que, quando o em- 
presariado'estava discutindo, brigando, 
fazendo e desfazendo em cima das 
questões mais importantes para a área 
sindical, o sindicalismo não estava na 
Constituinte, porque estava discutindo 
no fórum os mais variados assuntos, 
desde a inflação ao pacto social. 

Medeiros conseguiu, ainda, fazer um 
contraponto è CUT e ao PT. Mas nâo foi 
um contraponto como na França - Par- 
tido Comunista e Partido Socialista - ou 
na Espanha - Partido Comunista e Par- 
tido Socialista Operário Espanhol. Náo 
foi um contraponto à eçquerda, ou 
mesmo um reforço do sindicalismo pe- 
detista, foi o reforço de uma opção to- 
talmente diferente. 

Foi a politizaçâo despolitizante via 
obtenção de resultados, de maneira tó- 
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pica, sem nunca enquadrar-se em uma 
perspectiva mais ampla O empresaria- 
do sempre faz este enquadramento: as 
questões tópicas estão dentro da eco- 
rv ma como um todo, da livre iniciativa, 
da empresa privada, do sistema, do re- 
gime. Mas, ao mesmo tempo, tenta-se 
evitar que o mesmo aconteça no movi- 
mento sindical e que as questões por 
ele levantadas fiquem restritas ao pró- 
prio movimento. 

Magri e Medeiros sempre afirmaram 
que nâo queriam nada com poldica, 
mas apertados em algumas situações 
vâo dando dicas das suas definições. O 
Medeiros é vinculado ao PTB paulista 
(ao qual o Magaldi também é vinculado, 
ao mesmo tempo que é ligado a Her- 
bert Levy). Paralelamente, Medeiros vai 
com Marco Maciel fundar a Frente Tra- 
balhista Liberal de Recife e faz, assim, 
uma incursão pelo PFL Mas a sua 
identificação política, nos últimos quatro 
anos, é com Quércia, que era a candi- 
datura empresarial com rasgos popula- 
res. 

Quando o Quércia foi bloqueado, 
Medeiros sentiu que a polarização pre- 
sidencial seria brutal. Uma série de di- 
ferenças menores ficariam soterradas e 
seu espaço político acabaria reduzido. 
Na medida que, em Sâo Paulo, há seis 
candidatos cujas bases lá estão finca- 
das, se ele nâo continuasse no jogo, as 
suas bases metalúrgicas corriam o pe- 
rigo de se enfileirarem no PT, que seria 
uma candidatura óbvia 

Quércia seria um captador deste 
apoio, mas não Afif Domingos e Ulys- 
ses, que nunca foram numa porta de 
fábrica. Restava a iminência das bases 
lhe dizerem "tudo bem", sindicalismo 
de resultados na hora de discutir com o 
patrão, mas na Presidência o Lula está 
ar. 

Quando Brizola começou a ser, na 
pobreza de quadros das direitas, uma 
opção, nada mais óbvio de que hou- 
vesse um sopro inteligente: "Vamos lá, 
pgamos o Brizola no galinheiro do PT e 
fazemos um estrago, mas tendo um 
apoio sindical importante se ele chegar 
a Presidente". 

Os acordos de Medeiros com o 
candidato do PDT foram, apesar disso, 
muito complicados. Houve vaivém o 
tempo todo. A tal ponto que Brizola, em 
determinado momento, sentiu a barra e, 
muito inteligentemente, fez a jogada de 
mestre que lhe restava: convidá-lo para 
vice-presidente. E af foi o xeque-mate, 
que aliás lembra o convite para Nilo 
Batista assumir a Secretaria de Polícia 
Civil. Brizola deve ter pensado: "Eu vou 
acabar com essa brincadeira não é por 
cima de mim, raposa velha, que um lí- 
der como Medeiros, que ainda tem 
trinta anos de aprendizado, vai jogar". 

Medeiros correu para o Quércia que 
lhe deu o aval, mas ficou numa situação 
incômoda: ao mesmo tempo que nâo 

assumiu a candidatura de Brizola com 
ênfase, deixou de ser o interlocutor pri- 
vilegiado do empresariado e nâo teve 
mais o benefício dos holofotes.   ' 

A rejeição de Medeiros à vice-presi- 
dência não partiu do PDT, mas dele 
próprio. De uma hora para outra, ele - 
que sempre pregou o nâo-atrelamento 
sindical - estava atrelado. Ficava muito 
óbvio: ele seria vice para se opor a Lu- 
la, o que era muito pesado, ao mesmo 
tempo em que nâo era algo interes- 
sante para muitos empresários. Lidar 
com o Medeiros, numa sala da FIESP, 
onde, ele é, um objeto, e lidar com o 
Medeiros vice-presidente é diferente, 
até porque seria vice de Brizola. E, 
apesar de todas"as declarações que o 
candidato do PDT dá para acalmar os 
ânimos, por mais que ele apareça com 
pele de cordeiro, Brizola tem algumas 
idéias muito claras do que pretende fa- 
zer e os empresários sabem disso. 

Passando ao empresariado é evi- 
dente que a FIESP, no seu grosso, é 
bastante convencional na forma de lidar 
com os sindicatos: simplesmente mo- 
dernizou as suas técnicas, incorporou 

experiências européias e americanas, 
tem departamentos especializados para 
antecipar o jogo sindical, tem fichas de 
cada uma das lideranças, tudo isso ela 
faz, mas a visão da relação capital - 
trabalho é muito convencional. 

A FIESP, a Febraban, a CNI, a UB, 
as Associações Comerciais, o PCB e a 
CGT de Magri foram contra pluralidade 
sindical. A visão moderna, por incrível 
que pareça, foi levada pela CUT e o PT, 
o que talvez não fosse o mais interes- 
sante em termos de ganhos políticos 
imediatos para eles. 

Mário Amato e Delia Manna contro- 
lam a FIESP, masYiá um grupo que foi 
expelido da entidade e tem um olhar 
diferente. Este grupo faz parte do 
PNBE (Pensamento Nacional das Ba- 
ses Empresariais), representada por 
nomes como Bruno Nardini (vice-presi- 
dente do BNDES). Eles chegaram a di- 
zer que preferem um país com 40 mi- 
lhões de consumidores a mais do que 
um país com 40 milhões de miseráveis. 

A sua visão é a de um capitalismo 
modemizante, com reformismo social 
embutido. 

Diário do Grande ABC - 15.08.89 
estrutura 
siHdical 

Democracia sindical 

está ameaçada 

ANTÔNIO RENAN ARRAIS» 

Passados 10 meses da promulga- 
ção da Constituição, existem ainda 
muitos dispositivos para serem regula- 
mentados em Leis Complementares 
ou Ordinárias, entre as quais uma que 
toca diretamente no interesse dos tra- 
balhadores: a de Organização 
Sindical. 

Um ponto positivo foi a conquista 
da liberdade e autonomia sindical co- 
locada no Art. 8?que é taxativo: "é li- 
vre a associação profissional ou sindi- 
cal... A Lei não poderá exigir autori- 
zação do Estado para a fundação de 
Sindicato, ressalvado o registro no ór- 
gão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical". 

Uma rápida comparação do texto 
constitucional com a legislação que 
regulava a vida dos Sindicatos deixa 
patentes as profundas e progressistas 
mudanças operadas. Toda essa legis- 
lação mais a que trata das questões 
trabalhistas foi reunida e deu origem à 
CLT em 1943. No Título V da CLT fi- 
caram os vários mecanismos de tutela 
sobre o movimento sindical. Exata- 
mente por isso o Titulo V atravessou 
as mais diversas situações políticas, da 
relativa democracia ao regime militar. 

As classes dominantes mantiveram es- 
sa legislação durante décadas com o 
propósito de servir de instrumento de 
controle das lutas sindicais. 

Entre as várias normas arbitrárias 
contidas no Título V da CLT vale res- 
saltar o ponto das eleições sindicais, 
que eram regulamentadas por Porta- 
ria do ministro do Trabalho, e duran- 
te sua realização, apuração e procla- 
mação dos eleitos, fiscalizadas por 
agentes do Ministério que deram co- 
bertura a inúmeras fraudes, a fim de 
manter dirigentes sindicais descom- 
prometidos com as categorias na dire- 
ção das entidades. Proibia também 
candidaturas que "pública e ostensi- 
vamente, por atos e palavras defen- 
dam os princípios ideológicos de par- 
tido político cujo registro tenha sido 
cassado", fora um número exagerado 
de atestados, exigências de tempo no 
exercício da profissão, residência lo- 
calizada no Município sede do Sindi- 
cato etc. 

Pois bem, com a nova Carta todos 
esses mecanismos foram revogados 
cabendo aos trabalhadores 
organizarem-se do modo que acharem 
conveniente e no caso das eleições sin- 
dicais várias são as entidades que de- 
mocratizaram seus estatutos a fim de 
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permitir uma maior participação dos 
trabalhadores no seu órgão de classe. 

Contudo setores "apelegados" do 
movimento sindical aproveitaram-se 
da liberdade e autonomia conquista- 
das na Constituição para não só criar 
barreiras como também impedir a 
participação dos trabalha'ores nos 
Sindicatos. Temos conhecimento que 
vários dirigentes de Sindicatos pelo 
Brasil afora prorrogaram seus manda- 
tos por um, dois e até três anos. Em 
nossa região dirigentes do Sindicato 
dos Bancários do ABC de maneira 
sorrateira convocaram assembléia em 
que decidiu-se suspender as eleições 
previstas para este ano (novembro), 
consequentemente prorrogando o 
mandato da atual diretoria que termi- 
naria em 17 de janeiro de 1990, por 
dois anos e ainda por cima impuseram 
um novo estatuto que dificulta a par- 

ticipação dos associados, afasta a ca- 
tegoria das lutas e dificilmente uma 
chapa de oposição conseguirá concor- 
rer em igualdade de condições com a 
chapa da situação já que todo o pro- 
cesso eleitoral fica ao arbítrio do pre- 
sidente, sendo na verdade uma cópia 
piorada do Título V da CLT. 

Preocupa-nos o que vem aconte- 
cendo no movimento sindical pois 
rompe-se com todos os princípios de 
democracia com o objetivo claro de 
afastar as correntes progressistas dos 
pleitos sindicais, e dentro da CGT 
(Central cujo Sindicato dos Bancários 
é simpatizante) a OTU itação é "partir 
pra porrada" se as manobras estatu- 
tárias não derem resultado. É bom 
lembrar que o banditismo não é um 
fato novo no sindicalismo. O próprio 
Al Capone, o famoso rei dos ladrões, 
declarou que seu bando comandava 

vários sindicatos. Sua justificativa é a 
mesma usada pela CGT "precisamos 
afastar os trabalhadores dos comunis- 
tas e preservar o sistema capitalista". 

Essa ofensiva raivosa dos "conser- 
vadores" e "pelegos" encastelados 
nos sindicatos exige uma resposta a al- 
tura das lideranças comprometidas 
com os trabalhadores: é preciso de- 
nunciar com vigor as manobras da di- 
retoria do Sindicato dos Bancários do 
ABC exigindo eleições livres e limpas 
em novembro/89 e no âmbito do 
Congresso Nacional é uj-gente agilizar 
a votação da Lei Complementar que 
regulamenta o Art. 8? do texto 
constitucional. 

• Antônio Renan Arrais,30 anos.é bancá- 
rio, dirigente municipal do PC do B e 
Coordenador da Corrente Sindical Classis- 
Ia em Santo André. 

Recebemos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra o dossiê que a seguir reproduzimos. 
Diante da situação que é exposta no DOSSIÊ, os companheiros Sem Terra solicitam: 

1. Denunciar, de forma mais ampla possível, através da imprensa e de todos os meios 
de comunicação ao alcance dos Movimentos Populares estes fatos; 2. Pressionar as autoridades 

governamentais, especialmente junto ao Ministro da Justiça, Governadores dos Estados e 
Supremo Tribunal Federal; 3. Pressionar as lideranças partidárias no Congresso Nacional; e 

4. Solidariedade e apoio à causa da reforma agrária e à luta pela justiça social no campo. 

A VIOLÊNCIA DA PM, UDR E PARAMILITARES 
CONTRA OS SEM TERRA ! 

Nas últimas semanas, estamos as- 
sistindo a uma escalada da repressão 
no campo, de forma generalizada, com 
todo tipo de violências contra os la- 
vradores, contra o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e os 
que nos apoiam. Essa violência goza 
da conivência das autoridades e seus 
praticantes estão totalmente impunes. 

Os ratos que descrevemos abaixo, 
suscintamente, são apenas uma parte 
do clima de terror que está implantado 
no campo pela Polícia Militar, UDR e 
grupos paramüitares. 

1. Rio Grande do Sul 

Após a ocorrência de duas ocupa- 
ções, por lavradores acampados ha fa- 
zenda Anoni que estão, desde 1985, 
esperando as promessas do Governo, 
fazendeiros da família Schenkel, vin- 
culados à UDR, ameaçaram de morte, 
aberta e publicamente, ao Pe. Amildo 
Fritzen, por seu apoio à causa dos sem 
terra, na região de Ronda Alta. 

No dia 18/8, os fazendeiros inter- 
romperam, de armas em punho, uma 
reunião de sem terras, que se realizava 
no saião paroquial da igreja de Ronda 
Alta, procurando pelo padre e fazendo 
todo tipo de ameaças. 

2. Santa Catarina 

Há meses a Polícia Militar de SC 
vem invadindo diversos assentamentos 
oficializados pelo xNCRA e, a pre- 
texto de procurar armas, realizam per- 
seguições, ameaças e prisões de la- 
vradores sem tena. 

No dia 26/7, apesar das garantias da- 
das pelo Governador, a PM realizou 
durante a madrugada um violento des- 
pejo de um acampamento de 100 pes- 
soas, que estavam há dias, acampadas 
na praça principal de Florianópolis. 

A PM espancou lavradores, quei- 
mou barracos e destruiu todos os per- 
tences. E ainda feriu jornalistas que 
ueram cobertura à selvageria. 

Dom José Gomes, bispo de Chape- 
có, vem recebendo contínuas ameaças 
telefônicas por parte da UDR e de um 
tal "CAP - Comando de Caça aos 
Corruptos, Comunistas e Clero Pro- 
gressista", ameaçando-o de morte. As 
ultimas ameaças foram realizadas no 
dia 28/7. 

A sede regional do Movimento Sem 
Terra foi invadida na noite do dia 
15/6, com claros indícios de ter sido 
praticado pelo serviço P-2 da Polícia 
Militar. 

Todas essas denúncias foram leva- 
das ao governador, por uma comissão 
de bispos e entidades mas nenhuma 
providência foi tomada. 

3. Paraná 

Existem no Paraná, cerca de oito 
assentamentos provisórios, sem que, 
nem o INCRA, nem o Governo Esta- 
dual, tenham legalizado. Com isso, os 
fazendeiros vizinhos se aproveitam 
para fazer todo tipo de ameaças e per- 
seguições. 

Desde o início do ano, já foram as- 
sassinados dois lavradores e um moto- 
rista relacionados com o acampamento 
de Inácio Martins. 

O fazendeiro Slaviero, vinculado à 
UDR, com medo de desapropriação e 
ocupações em suas fazendas improdu- 
tivas na região de Cantagalo, instalou 
um verdadeiro exército, de aproxima- 
damente 100 pistoleiros, que se insta- 
laram em barracas ao longo da rodo- 
via e vigiam a todos e a tudo o que 
acontece na rodovia. Dão-se ao direi- 
to, inclusive, de parar veículos e re- 
vistar transeuntes. 

instalou-se uma verdadeira polícia 
pararela. 
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4. Mato Grosso 

O bispo de São Félix do Xingu, 
Dom Pedro Casaldáliga, voltou a re- 
ceber ameaças de morte por parte de 
fazendeiros vinculados à UDR, du- 
rante a última semana. 

5. Pará 

Na região de Itaituba, se instalou 
um verdadeiro império do terror, vin- 
-■uiando fazendeiros, exploração de 
ganmpos e narcotráficos. 

[Jezenas de pessoas já foram assas- 
sinadas na região. Recentemente, no 
aia z6/7, foi assassinado o vereador 
do PSB, Raimundo Silva de Souza. O 
preteito e seu vice, ambos do PSB, 
estão ameaçados de morte. E, no iní- 
c» deste ano, os mesmos grupos pa- 
ramilitares que atuam na região assas- 
sinaram o deputado estadual João Ba- 
tista (PSB), por seu apoio à luta pela 
terra. 

O deputado federal Ademir de An- 
drade (PSB) esteve recentemente na 
região e sofreu tentativa de assassi- 
nato O deputado denunciou publica- 
mente que na região impera a lei de 
grupos paramilitares vinculados ao 
narcotráfico e à UDR e que, somente 
com a intervenção do Exército Brasi- 
leiro, poderia se normalizar a situa- 
são 

6. Minas Gorais 

a) No dia 27 de julho passado, cer- 
ca de nove lideranças do Movimento 
Sem Terra, regressaram às 22,30 ho- 
ras para casa, na cidade de Unaí, após 
realizarem uma reunião ptíblica. A ca- 
sa foi invadida por 20 policiais, for- 
temente armados, prendendo a todos, 
revirando toda a casa e carregando to- 
dos os documentos que falavam do 
Movimento Sem Terra. 

Os policiais estavam comandados 
pelo coronel José do Espírito Santo, 
do 15? Batalhão de Patos de Minas e 
não portavam nenhuma ordem judi- 
cial. 

Os lavradores foram algemados e 
depois levados para Paracatu, e de lá 
misteriosamente conduzidos ao DOPS 
de Belo Horizonte. 

Os advogados entraram com habeas 
corpus mas nem mesmo o Juiz conse- 
guia localizar os presos já que a ope- 
ração era totalmente ilegal. Três dias 
após, em 30/7, os presos foram soltos 
cm Belo Horizonte. 
A polícia justificou a prisão porque os 
lavradores estariam "preparando uma 
ocupação" e encontraram na casa dois 
revólveres, sem porte legal. 

Foram presos: José Carlos Ferreira, 
Armando Vieira Miranda, Brasilino 
Moreira da Silva. Gilson Rodrigues da 

Silva, Itamar Oliveira Silva, Gildásio 
de Souza, Rosane Pinto de Oliveira, 
Dsa Maria Nonfin e Gilson de Souza. 

Agora, nossos advogados estão 
processando a PM por seqüestro e 
abuso de autoridade. 

b) No dia 18 de agosto, cerca de 84 
famílias acampadas há dois anos, es- 
perando o assentamento definitivo, 
ocuparam a fazenda Bela Vista, de 
2.400 hectares, no município de Novo 
Cruzeiro, que já está desapropriada 
pelo INCRA. 

No dia seguinte, um destacamento 
de 120 soldados da PM, comandado 
pelo tenente Newton de Almeida, sem 
ordem judicial, invadiram a área for- 
temente armados, atirando e jogando 
bombas de gaz lacrimogêneo. 

Os lavradores não reagiram, resul- 
tando em 19 lavradores hospitalizados 
com graves ferimentos à bala, entre 
eles três crianças e um adolescente. 
Outras três crianças estão ainda desa- 
parecidas na área. Foram presos 41 
lavradores, interrogados e soltos, me- 
diante pagamento de fiança, sendo no 
entanto, processados. 

As famílias estão agora precaria- 
mente instaladas numa reduzida área, 
dentro da cidade de Teófilo Otoni. 

7. Rondônia 

No dia 26/6, cerca de 160 famílias 
ocuparam a fazenda Seringal, no mu- 
nicípio de Espigão D'Oeste, RO. No 
dia 19 de julho, houve um acordo en- 
tre os ocupantes, o INCRA e o pre- 
tenso proprietário, que vive no Para- 
ná. Pelo acordo, os lavradores pode- 
riam utilizar a papelada para desapro- 
priação legal dos demais 7.500 ha, 
totalmente abandonados, de pura ma- 
ta. 

O pretenso proprietário, no entanto, 
não cumpriu o acordo e instalou nas 
proximidades do acampamento diver- 
sos pistoleiros que passaram a fazer 
provocações e todo tipo de ameaças e 
perseguições aos acampados. 
Desses conflitos resultaram mortos 
três pistoleiros. 

No dia 8 de agosto, foram presos 
os lavradores Valdecir Assis de An- 
drade e Geovani, quando circulavam 
pela cidade de Espigão D'Oeste, fa- 
zendo compras no comércio, sob a 
acusação de que estavam envolvidos 
com o conflito. Os lavradores com- 
provaram que não se encontravam na 
referida área. Foram interrogados e 
soltos após dois dias, com abertura de 
inquérito. 

8. Maranhão 

a) Na fazendo Cikel, a Polícia Fe- 
deral e técnicos do IBRAMA, forte- 
mente armados, invadiram a fazenda e 

sem pretextos, espancaram vários la- 
vradores deixando em estado grave 
a lavradora Francisca Soledade, que 
se encontra gestante. 

Destruíram roçados, roupas, uten- 
sílios domésticos e gêneros alimentí- 
cios. 

b) Na fazenda Matari, o sargento 
PM, Evangelista, invadiu com seu 
destacamento, tentando expulsar uma 
centena de lavradores que vivem na 
área como posseiros, utilizando-se de 
todo tipo de violências e ameaças. 

c) No dia 21 de agosto, o mesmo 
sargento Evangelista e o tenente Flá- 
vio, da PM, com um destacamento de 
soldados, invadiram fortemente arma- 
dos, a fazenda TERRA BELA, na lo- 
calidade oc Buriticupu, palco de 
muitos conflitos e finalmente desapro- 
priada no final do ano passado. A PM 
invadiu a área sem nenhuma ordem 
judicial, entrou nas casas quebrando 
tudo o que puderam, coagindo mulhe- 
res e crianças e espancando cinco la- 
vradores, levando-os presos. 

O sargento Evangelista e a PM de 
Buriticupu, estão envolvidos com co- 
mercialização ilegal da madeira da 
Fazenda Terra Bela e costumam aco- 
bertar os pistoleiros da região, que fa- 
zem todo tipo de provovações aos la- 
vradores, agora assentados. 

Implantou-se um clima de terror e 
vandalismo na localidade de Buriticu- 
pu, onde a lei é o sargento Evange- 
lista e suas vontades. 

9. São Paulo 

a) Em janeiro de 1989, cerca de 
130 famílias de sem-terra, ocuparam a 
fazenda Pendengo, no município de 
Castilhos. Em seguida, foram despe- 
jados e foram para a beira da estrada. 

Em março de 1989, as mesmas fa- 
mílias tentaram ocupar a fazenda 
Timboré, município de Andradina, 
com 3.393 hectares, desapropriada 
pelo INCRA desde 1986. As famílias 
foram novamente despejadas e acam- 
param novamente na beira da rodovia. 

Inicia-se uma série de negociações 
e acordos com as autoridades. 

No dia 25 de julho, um grupo de 
100 pessoas ocupam a sede regional 
do INCRA, em São Paulo, e permane- 
cem por dois dias aü, fazendo um 
acordo com o INCRA. O INCRA de- 
positou naqueles dias os Títulos da 
Dívida Agrária - TDAS, em ju£zo fe- 
deral, como pagamento da desapro- 
priação da fazenda Timboré, que era o 
impecilho que restava para a imissão 
da posse. 

Os lavradores regressaram ao 
acampamento vitoriosos, aguardando 
apenas a ordem de emissão de posse. 
No entanto, o Juiz federal, estranha- 
mente, não aceitou mais o depósitoe 
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declarou que o decreto de desapro- 
priação havia caducado. 

As famílias se desesperaram. Ha- 
viam contabilizado já 39 audiências 
com autoridades estaduais c federais. 
E a solução novamente foi postergada. 

b) Durante todos esses mases, o 
proprietário da fazenda. Serafim Ro- 
drigues de Moraes, manteve um 
acampamento de dezenas de pistolei- 
ros montando guarda na fazenda, sem 
que a Polícia tomasse providências. O 
mesmo fazendeiro possui diversas ou- 
tras fazendas em São Paulo e no Mato 
Grosso do Sul, todas improdutivas. 

No dia 19 de agosto, à noite, as 
famílias enganaram os pistoleiros e 
conseguiram ocupar a fazenda. No 
outro dia, pela manhã, os pistoleiros, 
protegidos por um caminhão e uma 
camionete (com adesivos da UDR e 
COLLOR) atacaram o acampamento, 
passando com o caminhão sobre os 
utensílios domésticos e pertences dos 
lavradores e atirando contra os barra- 
cos. Da agressão, resultaram quatro 
lavradores gravemente feridos, sendo 
que um deles, perdeu a visão. Uma 
criança também ficou ferida. 
Outras quatro lideranças dos lavrado- 
res estão sendo ameaçadas de morte e 
o clima é de terror. A PM não interviu 
e os pistoleiros continuam circulando 
na área. De parte da Justiça, existe um 
mandado de reintegração de posse que 
pode ser cumprido a qualquer mo- 
mento. 

10. Espirito Santo 

Dia 5/6 - O fazendeiro José Ma- 
chado Neto, acompanhado pelo solda- 
do P-2, Sérgio Narciso Silva, à paisa- 
na, e um grupo de pistoleiros, entra- 
ram no acampamento da Fazenda 
Azul, município de Pedro Canário, 
disparando tiros contra os trabalhado- 
res. Ao se defenderem desse ataque, 
estabeleceu-se um conflito no qual 
morreram o fazendeiro e o soldado. 

Após esse acontecimento, a Polícia, 
auxiliada pela UDR, desencadeou 
uma verdadeira caçada aos trabalha- 
dores. Imediatamente foram presas 18 
pessoas que, durante o interrogatório, 
sofreram várias torturas. A Polícia in- 
vadiu casas particulares, sedes de en- 
tidades que apoiam a luta dos traba- 
lhadores e, inclusive, a igreja de 
Montanha. 

A juíza da comarca de Conceição 
da Barra, dra. Victória Consuelo, que 
mantém claras ligações com os fazen- 
deiros da UDR, decretou a prisão pre- 
ventiva de 9 lavradores sob acusações 
as mais espúrias. 

Foram presos 4 lavradores que 
continuaram sofrendo vários tipos de 
pressão para confessarem a autoria 
dos disparos contra o fazendeiro e o 
soldado e apontarem as lideranças da 

ocupação. 
Dia 19/6 - Na cidade de Linhares, 
onde o prefeito já foi secretário da 
UDR, foi barbaramente assassinado o 
tesoureiro do Partido dos Trabalhado- 
res (PT) local, Paulo Damião Purinha. 
Dias antes, Purinha participou de uma 
panfletagem no centro de Linhares 
contra a UDR. E quando foi encon- 
trado morto, em suas mãos havia um 
desses panfletos. 

Nas investigações que a Polícia fez, 
descobriu-se que os '\ecutores foram 
dois ex-PMs, Rubens Banhos e Espi- 
dio Coelho. As mesmas investigações 
mostraram que Banhos, na véspera do 
assassinato, manteve um contato tele- 
fônico com Jair Grassi que se encon- 
trava em Brasília-DF. Nesse telefo- 
nema, o pistoleiro garantiu a Grassi, 
cunhado do deputado federal Nyder 
Barbosa (PMDB) e uma das principais 
lideranças da UDR capixaba que, "até 
quarta-feira o trabalho estaria termi- 
nado". O Purinha morreu na segunda! 

Dia 19/7 - O presidente do PSDB, 
de Montanha, Verino Sossai, foi as- 
sassinado quando se dirigia da sua ca- 
sa para o trabalho, de manhã cedo. 
Verino tinha sido acusado de ter aju- 
dado a ocupação de Pedro Canário, 
sendo preso, inclusive, sem ordem ju- 
dicial, dias antes. 

O principal acusado de ter cometi- 
do o assassinato é o pistoleiro José 
Sasso, "coincidentemente" amigo de 
Banhos e Coelho, e responsável pela 
segurança de Luiz Durão, prefeito de 
Linhares, durante as eleições de 1988. 

Sasso, recentemente, esteve tam- 
bém preso sob acusação de ter assas- 
sinado a jornalista Maria Nilse (5/7), 
sendo que a pericia feita pela Polícia 
Técnica, nos projéteis encontrados 
nos corpos de Maria Nilse e Verino 
Sossai, constatou que as balas foram 
disparadas pela mesma arma. 

Se não bastassem essas evidências, 
um delegado de Polícia, de Vitória, 
Cláudio Guerra, afirmou categorica- 
mente que esses pistoleiros fazem 
parte do grupo armado mantido pelos 
fazendeiros do norte do estado e res- 
ponsável por inúmeros assassinatos de 
encomenda. 

Dia 28/7 - Trinta PMs, fortemente 
armados com metralhadoras escopetas, 
destruíram o acampamento de Cascu- 
do, município de Barra do São Fran- 
cisco. Sem ordem judicial, os solda- 
dos espancaram e expulsaram as 30 
famílias que ali se encontravam há 3 
meses, aguardando que o governo 
concluísse o processo de assentamen- 
to, uma vez que a área tinha sido in- 
cluída no plano de reforma agrária. 

As mulheres e crianças, principal- 
mente, após a ação violenta da PM, 

apresentavam hematomas em várias 
partes do corpo, provocadas pelos 
golpes de cassetete, coronhadas e 
pontapés. Os militares derrubaram as 
barracas montadas, chutaram panelas 
e outros utensflios e destruíram ali- 
mentos. 

Até o momento não se sabe qual foi o 
motivo que levou a PM a essa violenta 
e covarde ação contra os trabalhado- 
res. 

A Polícia Militar e Civil do estado 
do Espírito Santo está acostumada a 
cometer todo tipo de violência sem 
amparo legal. 

Por outro lado, a imprensa capixa- 
ba tem demonstrado com várias evi- 
dências, que existe no estado um ver- 
dadeiro complô que envolve os fazen- 
deiros da UDR, grupos paramUitares 
da polícia civil e PM, e quadrilhas de 
contrabando de carros e cocaína. 

Dia 19/8 — A sede estadual da 
CPT, na cidade de São Mateus, foi 
invadida à noite, sendo que os invaso- 
res levaram todos os materiais e do- 
cumentação de conflitos de terra, ma- 
terial de formação, e não se preocupa- 
ram com os equipamentos de valor 
comercial. Ao saírem, tentaram incen- 
diar o local sendo que o líquido utili- 
zado não permitiu a expansão do fo- 
go. 

11. Bahia 

O dirigente do MST, Valmir As- 
sunção está sendo perseguido por sol- 
dados e pistoleiros a serviço dos fa- 
zendeiros do sul da Bahia. Este grupo, 
sem motivos conhecidos, tem se alter- 
nado nas investigações sobre as lide- 
ranças dos trabalhadores. 

No domingo, dia 13/8, quando se 
encontrava na rodoviária de Teixeira 
de Freitas, Valmir foi impedido de 
viajar por um grupo de pistoleiros. No 
dia 15/8, quando ocorreu o despejo 
das famílias que estavam acampadas 
na fazendo Vale do Rio Doce, muni- 
cípio de Eunápolis, esse mesmo grupo 
estava junto com a PM. E, de acordo 
com informações obtidas na região, 
sabe-se que foram deslocados dois 
policiais de Salvador só para levantar 
informações e efetuar prisões dos res- 
ponsáveis por ocupações de terra. 

Cabe ressaltar que, em todos os 
despejos, a PM bahiana tem agido 
com muita violência e se destacado 
pelo tratamento que dá aos presos. 
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CONCLUSÕES 

(.'s últimos acontecimentos citados 
evidenciam que a repressão no meio 
rural está adquirindo características 
cada vez mais preocupantes e que 
afetam a toda a sociedade brasileira, 
a saber: 

1 - o surgimento de grupos para- 
militares que atuam livremente; 

2 - a atuação pública e notória de 
pistoleiros a soldo de fazendeiros da 
UDR, fortemente armados, alguns 
com armas privativas das Forças Ar- 
madas ou contrabandeadas, à luz do 
dia, sem que as autoridades tomem 
nenhuma providência; 

3 - a atuação unificada, conjunta 
em diversas ações, da Polícia Militar 
e pistoleiros a mando da UDR. Algu- 
mas vezes constatou-se até a utiliza- 
ção de fardas militares por parte dos 
pistoleiros; 

4 - a prática da Policia Militar em 
todos os estados tem sido sempre fora 
da lei, atuando principalmente à noite 
e com a maior violência possível; 

5 - a impunidade com que atuam 
os grupos paramilitares, pistoleiros e 
a própria PM, sem que até hoje te- 
nham sido presos ou processados, os 
responsáveis pela violência e assassi- 
natos de lavradores; 

6 - a conivência das autoridades 
do Poder Executivo estadual e do Po- 
der Judiciário, frente a essa situação 
de violência; 

7 - as evidências de envolvimento e 
atuação dos grupos paramilitares, 
UDR e setores da Polícia Militar e 
Polícia Civil, com outras formas de 
crimes organizados; 

8 - Diante desse quadro, se não 
houver um processo amplo de refor- 
ma agrária e de tomada de providên- 
cias por parte das autoridades e, ain- 
da, de pressão da imprensa e da so- 
ciedade em geral, estamos correndo o 
risco do campo brasileiro virar uma 
nova "COLÔMBIA". 

São Pado. 23 de agosto de 1989 

Direção Nacional 
Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra 

Fazenda Timborá:   ocupar, 
resistir e produzir 

No dia 19 de agosto de 1989, nós 
trabalhadores rurais sem terra (130 
famílias), ocupamos a Fazenda Tim- 
boré (Andradina) a 1 hora da manhã. 
Por volta das 5.30 horas da manhã, 
os jagunços contratados pelo fazen- 
deiro da UDR (Serafim Rodrigues de 
Morais) investiram contra o nosso 
acampamento atirando a esmo, ferin- 
do 20 companheiros, deixando um 
trabalhador em estado grave, que 
perdeu a vista. 

A nossa luta teve início no dia 27 
de janeiro de 1989, quando ocupamos 
a Fazenda Pendengo (Castilho) da 
qual fomos despejados violentamente 
no dia 16 de fevereiro. 

Depois de acampados numa praça 
pública em Nova Independência, no 
dia 15 de março, tentamos ocupar a 
Fazenda Timboré (Andradina) do 
mesmo grileiro que é dono de 25 fa- 
zendas no Brasil. Deparando com ja- 
gunços montamos o acampamento 
em frente à fazenda, onde permane- 
cemos por 5 meses. 

Esta fazenda Timboré, caracteriza- 
da pelo INCRA como latifúndio por 
exploração, foi decretada de interesse 
social para fins de Reforma Agrária 
pelo presidente da República em ju- 
lho de 1986. 

Logo depois, o fazendeiro conse- 
guiu liminar na justiça suspendendo o 
processo de desapropriação. Após ter 
perdido na justiça duas ações, e o 
Juiz ter mandado prosseguir o pro- 
cesso de desapropriação, o fazendeiro 
tentou acordo com o INCRA de não 
desapropriar a Timboré em vista de 
nova vistoria na área. 

Impedimos a vistoria, retendo dois 
técnicos do INCRA no acampamento. 
Fizemos várias pressões políticas na 
prefeitura local, na secretaria da agri- 
cultura, no INCRA em Brasília e São 
Paulo, onde ocupamos no dia 25 de 
julho. Finalmente conseguimos que o 
INCRA encaminhasse a ação de de- 
sapropriação na 21§ Vara da Justiça 
Federal em São Paulo no dia 28 de 
julho de 1989. 

No dia 8 de agosto, o Juiz substitu- 
to, Paulo Octávio Baptista Pereira se- 
tenciou a caducidade do decreto de- 
claratóriode 1986. 

Cansados de esperar pela justiça que 
nunca é a favor dos trabalhadores, 
decidimos ocupar a fazenda no dia 19 
de agosto. Pretendemos resistir ao 
despejo, e exigimos a imediata desa- 
propriação e^missão de posse para 
assentamento das nossas famílias 
acampadas. 

Companheiro, pressione os órgãos 
do Governo enviando telegramas, 
exigindo a imediata desapropriação 
da fazenda Timboré. 

Andradina, 20-8-89 

OS SEM TERRA DA FAZENDA 
TIMBORÉ 

Contato: 
Secretaria Estadual do 
Movimento Sem Terra 

Fone: 278-5620 

ENDEREÇOS PARA SEREM 
MANDADOS OS TELEGRAMAS: 

Dr. íris Rezende 
Ministro da Agricultura 
Esplanada dos Ministérios 
70043 - Brasília - DF 

Coordenadoria Geral do INCRA 
Palácio do Desenvolvimento 
18?andar 
70063 - Brasília - DF 

Superintendência INCRA 
Rua Brasílio Machado, 203 
01230 -,Sao Paulo - SP 

Governador Crestes Quercla 
Palácio Bandeirantes 
São Paulo - SP 

Valter Lazarini 
Secretário da Agricultura 
Av.Miguém Stéfano. 3900 
04301 - São Paulo - SP 



Jornal da Região - 20.08.89 

Basta de Violência 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - (CPT-SP) 
vem a público manifestar seu repúdio à agressão da milí- 
cia armada de Serafim Rodrigues de Morais, vulgo GE- 
MI, contra os acampamentos da Fazenda Timboré em 
Andradina-SP. 

Em meio à tanta terra, os latifundiários, para manter 
seu poder e opulência na terra, no Estado dito mais "ci- 
vilizados" da União, ainda forma milícias armadas, com 
armas de grosso calibre para tentar assassinar trabalhado- 
res rurais, que querem apenas um pedaço de chão para 
garantir seu direito à sobrevivência. Num ataque brutal 
contra homens, mulheres (inclusive grávidas, próximas de 
dar a luz) e sobretudo centenas de crianças (menores de 8 
anos em sua maioria), a milícia do latifúndio acertou um 
trabalhador, deixando em seu rosto a marca da violência. 
Além de deixar 9 furos em sua face, deixou-o cego de 
uma outra vista. 

Além disto, o ataque contra os trabalhadores indefe- 
sos, deixou 35 marcas de bala em uma camionete, e 4 

numa toyota. Matou um cachorro, perfurou barracas a 
bala e passou com um caminhão por cima de pertences 
dos trabalhadores. 

Não contente com isso o fazendeiro sai na Região à 
busca de mais jagunços da UDR para semear maior terror 
no acampamento dos trabalhadores. 

A violência contra os trabalhadores Sem Terra, é fruto 
da concentração da terra na mão do latifúndio, da falta de 
interesse político do Governo Federal em realizar a Re- 
forma Agrária, da irresponsabilidade do Governo Esta- 
dual em não desarmar as milícias privadas, da insensibili- 
dade da Justiça em resolver os problemas agrários, e a 
ação de grupos armados contratados pelo latifúndio, 
agindo na certeza da impunidade, como provam as cente- 
nas de assassinatos no campo que sequer foram apurados. 

ANDRADINA, 19 de Agosto de 1989 

COORDENAÇÃO ESTADUAL 
DA CPT-SP) 

NOS APOIAMOS PARA 
NOBEL DA PAZ 1989 

DOM PAULO EVARISW ARNS 

APOIEM TAMBÉM ESCREVENDO PARA: 

Instituto norueguês nobel, 
Drarmrwrisweitm, 19 - Oslo 2 Noruega 

Greves 

PROFESSORES (ES) 
Os professores da rede estadual do 

Espirito Santo decidiram no dia 16/08 
entrar em greve por tempo indetermi- 
nado, em assembléia que reuniu cerca 
de 2 mil dos 22,5 mil professores do 
Estado. Eles reivindicam piso salarial 
de NCz$ 1.040,00 e reajustes mensais 
com base no IPC integral. O piso sala- 
rial de um professor de l5 a 4^ séries 
do ie grau no Estado é de NCz$ 
176,00. (Fonte: FSP, 16/08) 

PROTESTO DA ESTIVA 
A Federação dos Estivadores con- 

vocou uma paralisação de 24 horas em 
todo o país. No Rio, a adesão da cate- 
goria foi total. Nos portos de Angra 
dos Reis, Sepetiba e Arraial do Cabo 
no Estado do Rio, também a greve foi 
total. Em Recife (PE), os 980 estiva- 
dores do porto também paralisaram 
suas atividades. No Rio Grande do 
Sul, a greve também afetou o porto. O 
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maior porto do Brasil, Santos, e de 
Paranaguá (PR), não aderiram ao mo- 
vimento. Os estivadores estão reivin- 
dicando cumprimento de cláusulas 
constitucionais relativas à jornada de 
trabalho de 6 horas. Querem o paga- 
mento de férias e décimo terceiro salá- 
rio. Caso não conquistem as reivindi- 
cações vão parar novamente. (Fonte: 
GM, 16/08) 

POLÍCIA JOGA DURO (SQ 
O Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias Mecânicas de Joiville (SC), 
denuncia que as empresas (Carrocei- 
nas Nielson, Hansen Máquinas, Usina 
Metalúrgica Joiville e Trufí) estão jo- 
gando duro para desestabilizar a greve 
ijue já dura 20 dias. Na manhã do dia 
1O/O8, na troca de turno na Indústria 
Carrocerias Nielson, a Polícia Multar, 
armada de cassetete, auxiliou o in- 
gresso de um ônibus até o pátio da 
empresa para garantir a entrada de 
trabalhadores. O Sindicato destaca 
que até o comandante do 89 BPM, te- 
nente coronel Lorival de Souza, este- 
ve no local comandando a operação. 
O motivo principal da greve dos 2.700 
trabalhadores da categoria é a não 
aceitação dos patrões ao dissídio co- 
letivo concedido pelo Tribunal Regio- 
nal do Trabalho que garante: 89,75% 
de reajuste salarial, estabilidade de 3 
anos e a horas extras de 200% nos fi- 
nais de semana e 100% nos dias úteis. 
(Fonte: Jornal de S. Catarina, 4/8 e 
il/8) 

AEROPORTUÁRIOS (SP) 
Os 1.200 aeroportuários que tra- 

balham no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (SP) iniciaram no dia 7/8 
uma greve de advertência de 48 horas. 
U Sindicato da categoria reivindica 
reposição salarial de 112%, íérias re- 
muneradas com 50% e licença mater- 
moade para as mães adotivas. (Fontes: 
OES. 8/8 e Gazeta do Povo/PR, 9/8) 

DER (PE) 
Os 3.600 trabalhadores do Depar- 

tamento de Estradas e Rodagens - 
DER/PE, resolveram terminar no dia 
1/08 uma greve que já durava três 
dias. O que motivou o fim do movi- 
mento foi a garantia de que o Secretá- 
rio Estadual dos Transportes e o pre- 
sidente da instituição deram de lutar 

junto ao governo estadual pela equi- 
paração salarial da categoria com os 
funcionários do extinto Deterpe. A di- 
ferença salarial varia entre 30% e 
86%. (Fonte: Diário de Pernambuco, 
1/08) 

CINTEA(RS) 
Depois de 13 dias de greve, os 650 

trabalnadores da Companhia Intermu- 
nicipal de Estradas Alimentadoras 
(CINTEA), responsável pela constru- 
ção para a Secretaria Estadual dos 
Transportes do RS de todas as estra- 
das vicinais, voltaram ao trabalho no 
dia 2/08. A proposta aceita pelos ser- 
vidores inclui: 52,40% de reposição 
(escalonada) sobre o salário de maio, 
a fixação da data-base da categoria 
para junho e a desvinculação dos salá- 
rios ao salário mínimo, ficando os 
reajustes vinculados à política salarial 
oficial. (Fonte: Zero Hora, 2/8) 

TELEMONT(MG) 
Depois de 3 dias de greve, os cerca 

de 250 trabalhadores da Telemont En- 
genharia e Telecomunicações LTDA, 
de Belo Horizonte (MG), resolveram 
aceitar um acordo que reajusta os sa- 
lários de maio com índices entre 
120% e 150%. Na escala de 15 cargos 
efetivos da Telemont, o menor salário 
em agosto, o de oficial de puxamento, 
passa para NCz$ 295,00, o maior, o 
de encarregado "A" foi fixado em 
NCz$ 1.060,00. Os outros benefícios 
conquistados foram: tíquete-restau- 
rante (subsídio de 80% no valor das 
refeições), vale-armazém (subsídio de 
50% na compra da cesta básica), as- 
sistência média integral, entre outros. 
Um ponto de atrito durante as nego- 
ciações foi sobre o sindicato repre- 
sentativo dos trabalhadores. Os tra- 
balhadores queriam a presença do 
Sindicato dos Trabalhadores em Tele- 
comunicações (Sinttel), que é ligado à 
CUT, mas, legalmente, o Sindicato 
dos Oficiais Eletricistas é o que repre- 
senta a categoria. No final a negocia- 
ção acabou sendo feita por uma co- 
missão eleita pelos trabalhadores. 
(Fonte: Hoje em Dia, 8/08 e 10/08) 

35 MOTORISTAS PRESOS (BA) 
A prisão de 35 motoristas, no dia 

2/08, marcou o fim da greve dos ro- 
doviários, que deixou a cidade sem 

ônibus durante dois dias. A greve loi 
julgada no TRT, que fixou o reajuste 
salarial em 60%, quando a reivindica- 
ção dos trabalhadores era de 100% de 
aumento. Alguns incidentes marcaram 
esta paralisação. O primeiro foi a pri- 
são de 35 motoristas que estavam num 
ônibus alugado, por policiais milita- 
res. Os policiais alegaram que os mo- 
toristas estavam fazendo piquete. Os 
motoristas alegaram que estavam se 
dirigindo para a assembléia da catego- 
ria. Depois de algumas horas de pri- 
são foram liberados. O outro incidente 
aconteceu durante a assembléia, 
quando um trabalhador da base sacou 
de um revólver e tentou matar um di- 
retor do sindicato. O incidente inter- 
rompeu a assembléia e o trabalhador 
foi preso. (Fonte: Jornal do Comércio, 
4/8) 

TRATEX(MG) 
Numa assembléia realizada em 

frente a subsede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Belo Horizonte/Con- 
tagem (MG), os trabalhadores da 
Tratex, decidiram aceitar a proposta 
do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) de um reajuste de 30% sobre o 
salário de junho, mais 40% sobre o 
salário de julho e 30% sobre o salário 
de agosto. Os trabalhadores voltaram 
às suas atividades no dia 4/8, depois 
de 36 dias de greve reivindicando 
120% de reajuste sobre o salário de 
junho. A empresa fabrica comboios 
para trens e tem 486 trabalhadores na 
produção. (Fonte: Hoje em Dia, 4/8) 

Curtas 

AS DIVERGÊNCIAS NA CUT 
A situação no Sindicato dos Tra- 

balhadores de Belo Horizonte e Con- 
tagem, filiado à CUT, anda tensa. 
Cinco diretores do Sindicato foram 
expulsos do quadro associativo por 
uma assembléia da categoria, depois 
de muitas discussões e até mesmo 
violência física. Quem quiser saber 
maiores informações sobre este pro- 



cesso escreva para QUINZENA. Te- 
mos em nosso acervo vários docu- 
mentos que dão elementos para enten- 
der os motivos das divergências. 

BANCÁRIOS DA CUT 
A escolha do Comando Nacional 

da Campanha Salarial dos Bancários 
foi marcado por uma polêmica dentro 
dos Bancários Cutistas. Por motivo de 
espaço a QUINZENA não está publi- 
cando os textos que retratam as diver- 
gências entre Cyro Garcia, dos Bancar 
rios do RJ, e Gilmar Carneiro, dos 
Bancários de SP. O motivo central da 
polêmica foi a forma de como deveria 
ser composto o Comando Nacional. A 
QUINZENA coloca a disposição de 
seus leitores os textos sobre esta 
questão. É só escrever. 

METALÚRGICOS DE NITERÓI: 
UM PASSO ATRÁS 

As chapas da CUT e da Corrente 
Sindical Classista petàeram o segundo 
turno das eleições para a diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói 
e Itaboraí (RJ), realizado nos dias 1 e 
2 de agosto. Venceu a chapa 2, com- 
posta por petistas, brizolistas, e 
apoiada pelo dirigente da Federação 
dos Metalúrgicos do Rio, Del Pra, 
vinculado ao sindicalismo de resulta- 
do de Medeiros e Magri. 

Enquanto a chapa 1, da CUT, ob- 
teve 384 votos e a 3, da CSC, 122, a 
chapa 2 ficou com 1070 votos, 
67,59% do total 

ENCONTRO 
NACIONAL FEMINISTA 

A luta feminista no Brasil sempre 
se guiou pelo desejo de resgatar a 
mulher como sujeito da história, de 

recuperar a identidade social da mu- 
lher, abafada, silenciada, reprimida. 
Esta luta enfrentou e enfrenta inúme- 
ros desafios, como o da deformação 
ideológica do feminismo, reduzindo-o 
a uma luta sexista e uma simples 
preocupação pequeno burguesa. Mas, 
pode-se verificar hoje que o feminis- 
mo é algo incorporado por milhares de 
mulheres, principalmente as trabalha- 
doras que sofrem uma dupla opressão; 
de sexo e de classe. 

No dias 14, 15, 16 e 17 de setem- 
bro vai acontecer em Bertioga (SP), o 
X Encontro Nacional Feminista. É um 
momento histórico e bastante signifi- 
cativo, pois será o espaço para as 
mulheres avaliarem os avanços da or- 
ganização do movimento feminista, 
suas deficiências, e sobretudo, é o 
momento de pensar globalmente os 
rumos do Movimento das Mulheres a 
nível nacional Nos futuros números 
da QUINZENA divulgaremos os re- 
sultados. 

Não Saiu 
No Jornal 

D. JOSÉ GOMES AMEAÇADO 
No dia 28 de julho, depois do jan- 

tar, D. José Gomes, bispo de Chape- 
có, SC e ex-presidente da CPT, rece- 
beu um telefonema anônimo de um 
homem que falou que tinha sido en- 
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carregado de matá-lo. Contou que es- 
teve em Chapecó e viu o bispo. Fal- 
tou-lhe, porém, coragem, como católi- 
co, embora relaxado, segundo sua ex- 
pressão, de consumar aquilo com que 
se comprometera. Pediu a D. José que 
o perdoasse e o ajudasse a se desvin- 
cular do grupo mafioso, segundo sua 
empresa, a que pertencia. 

Esta é a segunda vez, neste ano, 
que D. José Gomes é ameaçado de 
morte. Em fins de abril D. José rece- 
beu uma carta ameaçando-o de morte. 
A carta era assinada pelo auto-deno- 
minado "Comando de Caça aos Cor- 
ruptos, Comunistas e Clero Progres- 
sista". (Fonte: Setor Pastoral Social 
CNBB) 

TRIBUNAL DA DIVIDA EXTERNA 
No dia 29 de julho de 1989 foi 

realizada em Campinas (SP) a Au- 
diência de Instrução do Tribunal de 
Lima no Brasil. O Tribunal de Lima é 
uma iniciativa de várias entidades la- 
tino-americanas (Partidos Políticos, 
entidades sindicais e de Movimentos 
Populares). Ao nível do Brasil várias 
entidades e personalidades assumiram 
a iniciativa. A CUT não participa do 
evento de forma oficial, mas apoia a 
atividade. Vários Congressos Esta- 
duais e Regionais se manifestaram em 
apoio. O mesmo tem acontecido com 
o PT e o PC do B. 

Quem se interessar em saber maio- 
res informações sobre o Tribunal deve 
entrar em contato com a Coordenação 
do Comitê Preparatório do Tribunal 
de Lima no Brasil no seguinte endere- 
ço: Sindicato dos Enfermeiros, R. 
Quintino Bocaiúva, 71 - li2 andar - 
A/C Regima de Sena - CFP 01004. 

r 

MUDAMOS 

A partir de 18 de setembro de 1989, o CPV estará instalado e 
funcionando em novo e único endereço: 

RUA CLÁUDIO ROSSI, 257 
JARDIM DA GLÓRIA - VILA MARIAN A 
CEP 01547 
A Caixa Postal permanece com o mesmo número - 42761 
-CEP 04299 
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EUA desaceleram o crescimento 

O PNB avança apenas 
1,7% no 2<? trimestre, 

a menor taxa em 
quase três anos 

WASHINGTON — A eco- 
nomia dos EUA apresentou um 
modesto avanço no segundo tri- 
mestre do ano: o Produto Nacio- 
nal Bruto (PNB) — conjunto de 
todos os bens e serviços produzi- 
dos no pais — expandiu-se ape- 
nas 1,7% em relação ao trimestre 
anterior, a menor taxa já obser- 
vada nos últimos três anos. Em 
valores absolutos (ver gráfico) o 
PNB americano, segundo os da- 
dos divulgados ontem pelo De- 
partamento do Comércio, pas- 
sou dos USJ 4,10 trilhões do pri- 
meiro trimestre — números re- 
vistos — para USS 4,12 trilhões. 
"É o ritmo mais lento de cres- 
cimento do país experimentado 
desde o terceiro trimestre de 1986 
e jünta-se a outros sinais eviden- 
tes de que a economia do país es- 
tá em franca desaceleração, após 
sete anos consecutivos de expan- 
são", afirmou o economista-che- 

fe da Data Resources Inc., de 
Nova York, uma grande compa- 
nhia de consultoria econômica 
dos Estados Unidos. 
' 7H .'Na opinião dos mais impor- 
tantes analistas de Wall Street, o 
crescimento mais tímido dos últi- 
mos três anos, combinado com a 
inflação de 4,9% ao ano — a ta- 
xa mais alta em quase sete anos 
-7-, projeta uma perspectiva mais 
sombria para o segundo semes- 
tre. De acordo com as principais 
análises divulgadas ontem, a po- 
lítica monetária do Federal Re- 
serve (o Banco Central) — de 
contenção do consumo com uma 
baixa gradativa de juros poderá 
transformar a pretendida "ater- 
rissagem suave" numa catastró- 
fica recessão. 

No crescimento americano 
do segundo trimestre, üm dos 
itens que apresentaram maior re- 
gressão foi o dos bens duráveis 
mais caros — como automóveis 
— que, diante do enfraqueci- 
mento da demanda interna, tive- 
ram um de seus piores resultados 
nos últimos anos. As exportações 
— incluindo bens e serviços — 
cresceram 11,3%, uma queda em 
relação aos 14% registrados no 
período de janeiro a março, e as 

importações subiram 8.4%, con- 
tra a reduzida taxa de 0,4 no tri- 
mestre anterior. 

"Com alguma sorte evitaro- 
mos taxas negativas num futuro 
muito próximo", advertiu Mike 
Penzer, economista do Bank of 
America, em San Francisco. Pen- 
zer, entretanto, não crê na reces- 
são: "Ela poderá vir, mas não è 
uma grande aposta nos meios fi- 
nanceiros". Segundo os números 
divulgados pela Casa Branca, na 
semana passada, a expectativa de 
crescimento para o pais, no ano, 
é de 2,9%. "Meta que, para ser 
alçada, exigirá uma reformula- 
ção na política monetária de 
maior profundidade", afirmou 
Penzer. 

EUFORIA 
A Bolsa de Valores de Nov^ 

York teve ontem um de seus me- 
lhores pregões desde o crash de 
outubro de 87. Apesar dos núme- 
ros de crescimento mais lento da 
economia, o mercado se animou 
com a fusão de duas gigantes do 
setor de remédios, anunciada on- 
tem. A média Dow Jones encer- 
rou o expediente com 29,97 ponr. 
tos de alta, em 2.635,62. 

Veia -16.08.89 

BOLSAS 

A febre está de volta 
O índice Dow Jones, que mede as 

ações da Bolsa de Nova York, volta ao 
seu nível recorde antes do crash 

Na semana passada aumentou a cos- 
tumeira agitação de Wall Street, o 

turbilhonante reduto financeiro de Nova 
York, onde fica o centro nervoso do 
mercado de ações americano. Desde ou- 
tubro de 1987, quando ocorreu o chama- 
do crash das Bolsas, pensou-se que o 
volume de negócios dificilmente subiria 
de novo aos patamares febris daquela 
época dourada. Mas subiu. No dia do 
crash, o índice Dow Jones, que acompa- 

nha a cotação das ações mais negociadas 
na Bolsa americana há mais de um sécu- 
lo, desabou em menos de 24 horas, so- 
terrando SOO bilhões de dólares dos atô- 
nitos acionistas. Na quinta-feira passada, 
o índice Dow Jones já estava de novo a 
2 712 pontos, apenas 10 pontos atrás da 
cotação recorde que precedeu o crash. 

Para os operadores que se agitam no 
pregão de Wall Street, esta alta das co- 
tações lembra a época do crash. Entre 

agosto de 1987, o auge da euforia, e ou- 
tubro do mesmo ano, o índice Dow Jo- 
nes caiu 36%. A queda chegou a 508 
pontos só no dia 19 de outubro — "se- 
gunda-feira negra", que foi comparada 
com exagero ao crack da Bolsa, em 
1929. Como naquela época, os analistas 
econômicos americanos acreditam que a 
possibilidade de um novo desastre é 
muito remota. Assim como às vésperas 



do crash, as Bolsas navegam em um cli- 
ma de prosperidade ascendente, alimen- 
tadas pelo jogo que tem impulsionado o 
mercado americano. Trata-se das gran- 
des operações de takeover — a tentativa 
das companhias americanas de aboca- 
nharem-se umas às outras em disputas 
acaloradas pelo controle acionário. Um 
outro combustível que impulsiona o ín- 
dice Dow Jones é o período de cresci- 
mento econômico nos Estados Unidos. 

Wall Street em alta 
As cotaçòes do íntUcs Dow Jones, que acompanha o 
preço das principais ações no mercado americano, 

voltaram a um nível próximo ao da data 
do crash das Bolsas,emoutubrode 1987 

(em números de pontos) 

Nem a hipótese de que possa vir uma 
recessão, que poderia ser provocada pelo 
alto déficit público do país, assusta os 
analistas. "O melhor desempenho dos 
novos mercados foi justamente em épo- 
cas de crise", diz Trude Latimer, analis- 
ta da Josephthal & Co., de Nova York. 
"Você não pode parar na frente de um 
trem em movimento, e este trem está 
avançando", complementa ela. 

PRECAUçõES - Na verdade, desde o 
crash algumas coisas mudaram realmente 
em Wall Street. A primeira delas é que 
foram tomadas algumas precauções con- 
tra quedas violentas nos índices. Uma de- 
las consiste em um sistema de defesa que 
paralisa os sistemas de computação do 
pregão por uma hora se o índice Dow Jo- 
nes variar 250 pontos, para cima ou para 
baixo, em um único dia — no dia da 
grande queda, em outubro de 1987, ele 
caiu 508 pontos. Além disso, na corren- 
teza dos negócios que transformou as 
transações com ações em uma mina de 
ouro, foi levantada uma série de acusa- 
ções de corrupção, algumas com puni- 
ções exemplares aplicadas pela Justiça 
americana. No caso mais famoso, em 
1987 o investidor Ivan Boesky foi parar 
atrás das grades por ter manipulado os 
preços das ações e por uso de informa- 

ções privilegiadas, a chamada inside In- 
formation. 

Existe em Wall Street quem não acre- 
dite que o movimento altista vá perdurar 
para sempre. "Este é o nível mais alto do 
Dow Jones que veremos este ano", acre- 
dita John Lonskí, economista da Moodys 
Investor Service, uma empresa de con- 
sultoria financeira de Nova York. "Há 
uma tendência de desaquecimento na 
economia, o que deve baixar as ações", 
diz ele. Na semana passada, outro analis- 
ta, Richard Hurwitz, da Hurwitz Inves- 
tment Management, de Denver, arriscou 
um prognóstico em entrevista ao Wall 
Street Journal sobre o futuro dos pregões 
com o máximo tio pessimismo que se 
ouve em Wall Street. Segundo ele, ha- 
verá uma nova depressão no país, mas 
não antes que o índice Dow Jones che- 
gue aos 3 000 pontos, quando depois 
cairá para 1 050. Se as previsões de 
Hurwitz se concretizarem, o índice da 
Bolsa de Nova York despencará 1 950 
pontos — quase quatro vezes mais do 
que os 508 pontos do crash. Na verda- 
de, qualquer palpite que surja nesse mo- 
mento será apenas isso — um palpite, 
pois as Bolsas são como uma loteria, na 
qual ninguém realmente sabe o que vai 
acontecer. ■ 

Brasihnão pagar e crescer 

As contas do comércio exterior 
brasileiro ajudam a entender as ca- 
racterísticas da economia brasileira, 
frente a outras economias subdesen- 
volvidas. 

Existem dois tipos de estruturas de 
comércio exterior nas economias do- 
minadas. O primeiro é aqueles de 
economias que baseiam o crescimento 
econômico principalmente em seu 
mercado interno, mas não conseguem 
um bom resultado em suas exporta- 
ções. É o caso da quase totalidade das 
economias latino-americanas. As suas 
exportações consistem principalmente 
de produtos primários (agrícolas e mi- 
nerais). A Argentina e o México são 
exemplos típicos deste tipo de estrutu- 
ra. Não conseguem, portanto, gerar 
saldos comerciais (exportações menos 
importações) significativas, pois nos 
anos 80 o preço dos produtos primá- 
rios caiu brutalmente no comércio in- 

ternacional. Isto significa que mesmo 
que estas economias deixassem de pa- 
gar a dívida externa, isto não implica- 
ria automaticamente uma retomada do 
seu crescimento. O que mais pesa so- 
bre a crise destas economias é a falta 
de dinheiro novo nos empréstimos in- 
ternacionais. Quer dizer, suas econo- 
mias internas não são suficientes para 
gerar capital para um grande salto de 
expansão. São absolutamente depen- 
dentes do capital financeiro externo. 

TIGRES E LATINOS 
O segundo tipo de estrutura de co- 

mércio externo nas economias domi- 
nadas é aquele das novas economias 
asiáticas, próximas do Japão - Coréia, 
Formosa, Hong-Kong, Singapura, 
Malásia, etc. São os chamados "tigres 
asiáticos". São economias que ba- 
seiam seu crescimento nas exporta- 
ções de produtos industrializados. Isto 

não significa que sejam economias de- 
senvolvidas tecnologicamente e que 
tenham um grande potencial indus- 
trial. O fato de exportarem produtos 
industrializados e não produtos primá- 
rios, como as economias latino-ameri- 
canas, quer dizer que inverteram tão 
somente o tipo de produto exportado. 
Os seus mercados internos são tão po- 
bres (ou mais) que as economias lati- 
no-americanas. A sua população vive 
com salários miseráveis, produzem 
pouco alimento, todas tem regimes 
militares sangrentos e a riqueza na- 
cional está concentrada na mão de uns 
poucos grupos econômicos. 

O Brasil não se enquadra, propria- 
mente, em nenhum dos dois grandes 
tipos de estrutura econômica listados 
acima. Em primeiro lugar, o Brasil ba- 
seia seu crescimento no mercado in- 
terno, mas suas exportações são muito 
dinâmicas e diversificadas. Qvr di- 



zer, sem cair no agro-exportação dos 
latino-americanos nem na plataforma 
de exportações dos "tigres asiáticos", 
o Brasil consegue uma atuação im- 
portante nas exportações de todos os 
tipos de produtos, sejam primários, 
sejam industrializados. 

FERA ENJAULADA 
Por outro lado, o Brasil consegue 

gerar enormes saldos comerciais. 
Tanto em 1988, quanto em 1989, este 
saldo deverá se aproximar dos 20 bi- 
lhões de dólares anuais. Isto significa, 
ao contrário de Argentina e México, 
por exemplo, que se desaparecesse o 
pagamento da dívida externa, para a 
qual vai a totalidade dos saldos co- 
merciais, a economia brasileira pode- 
ria ter um enorme saldo de cresci- 
mento econômico, saindo da crise que 
ataca esta economia nos anos 80. 

Estas características da economia 
brasileira significam também que a 

saída para a crise não está em seguir o 
modelo dos "tigres asiáticos". No ca- 
so seria apenas o Brasil concordar 
com o sucateamento de sua indústria, 
para dirigir sua produção interna ape- 
nas para a exportação de bugigangas 
em Zonas de Processamento de Ex- 
portações. Em termos globais e histó- 
ricos, o Brasil voltaria a situação dos 
anos 50, apenas mudaria o tipo de 
produto exportado. Ao invés de café, 
borracha e açúcar agora passaria a ex- 
portar equipamentos de som, automó- 
veis, televisões, etc. E isto que parece 
estar querendo o México e a Argenti- 
na, com suas catastróficas políticas de 
privatização e abertura amalucada dos 
seus mercados internos ao comércio e 
às finanças internacionais. 

É com base nestes dados que po- 
demos entender, finalmente, porque 
com toda a pressão dos bancos inter- 
nacionais sobre o Brasil, esta econo- 

mia ainda mantém um certo dinamis- 
mo e crescimento da sua indústria nos 
anos 80. Neste ano de 1989, a produ- 
ção e o emprego industrial tem cresci- 
do, o mercado interna continua aque- 
cido, nenhuma política econômica 
consegue promover a recessão. Von- 
tade de parar a economia não falta nas 
receitas do FMI, do Mailson e caterva 
Mas a impressão que fica é que esta 
economia parece mais com um mons- 
tro enjaulado que se debate para arre- 
bentar todas as limitações que o impe- 
rialismo e sua burguesia imbecil pro- 
curam impor ao seu desenvolvimento. 

Extraído do texto "Análise de Conjuntura"- 
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A situação econômica do país 
Todo mundo sabe de que a econo- 

mia brasileira está sofrendo uma grave 
crise, que vem se arrastando nos últi- 
mos dez anos. A produção industrial 
de hoje é a mesma de 1980. O gover- 
no e a burguesia brasileira jogaram o 
peso dessa crise sobre os trabalhado- 
res - aumentando a exploração do tra- 
balho, o desemprego, aumentando a 
inflação e o custo de vida. E na roça 
ninguém consegue mais sobreviver, e 
se obriga a vir para a cidade. 

O governo Samey, no qual niguém 
acredita, não se preocupou em atacar 
as causas dessa crise, pois sabe que 
ela está vinculada ao jeito de funcio- 
nar da economia capitalista e com a 
dependência que nosso país tem das 
economias capitalistas que nos explo- 
ram. 

Como esse governo já passou, e 
está em clima "de final de feira", ago- 
ra os debates sobre a crise na econo- 
mia brasileira recaem sobre os candi- 
datos a presidente. Nos próximos 
quatro meses o principal assunto da 
imprensa, da televisão e do nosso dia- 
a-dia será sobre o que cada candidato 
estará prometendo fazer pela econo- 
mia, se ganhar as eleições. 

As propostas para os graves pro- 
blemas econômicos e sociais do país, 
que cada candidato apresentar, deve- 
riam ser a principal forma de se deci- 

dir em quem votar. Infelizmente a 
gente sabe que, numa eleição, mais do 
que a consciência política e as meno- 
res propostas, influi o peso do dinhei- 
ro, da propaganda, da televisão, dos 
favores políticos, da mentira. 

Mas os trabalhadores precisam se 
assegurar de que a discussão dos can- 
didatos seja em tomo de propostas pa- 
ra sairmos desta crise econômica e so- 
cial. Alguns candidatos — como o ga- 
roto-propaganda da Globo, sr. Collor 
de Mello - já estão dizendo que vão 
resolver a crise atacando os marajás e 
a corrupção. Isso Collor não fez nem 
em ALAGOAS, onde foi governador, 
e se sabe que essa não é a solução pa- 
ra os graves problemas econômicos do 
país. 

OS VERDADEIROS PROBLEMAS 
Existem sete problemas básicos na 

economia brasileira que estão relacio- 
nados ou que são causas dessa crise, e 
para os quais os candidatos precisam 
ter propostas claras. São eles: 

12 A DÍVIDA EXTERNA: O Bra- 
sil está devendo 144 bilhões de dóla- 
res. E a cada ano está enviando para 
os Estados Unidos, Europa e Japão 
cerca de 12 bilhões de dólares, só em 
juros. E não diminui a dívida. Esse 
volume representa 5% de tudo o que 

se produz durante o ano inteiro. 
Então, enquanto continuar essa ex- 

ploração das empresas multinacionais 
e dos bancos estrangeiros, tudo o que 
sobrar e deveria ser aplicado no país 
ou distribuído em salários, vai para o 
exterior. 

22 A DÍVIDA INTERNA: O go- 
verno brasileiro está devendo cerca de 
12 bilhões de dólares para as emprei- 
teiras e para os bancos dentro do Bra- 
sil. Essa dívida vence todos os dias, e 
aí o governo vai aos bancos, pega di- 
nheiro emprestado, paga os mais altos 
juros do mercado, para devolver de 
novo para os bancos. Isso é o princi- 
pal alimentador da inflação, pois faz 
que a taxa de juro suba. 

A taxa de juro mensal é o principal 
indicador da inflação. Pois na conta 
dos capitalistas, a inflação é a soma 
da taxa de juros e da taxa de lucro que 
eles querem ganhar. O resultado dessa 
soma, eles,aplicam no preço das mer- 
cadorias das suas fábricas e aí se gera 
a inflação. 

32 INFLAÇÃO: A inflação brasi- 
leira deve atingir de novo, este ano, 
cerca de 1000%. O governo fica apli- 
cando choques de congelamentos a 
cada três meses, que sempre acabam 
penalizando apenas os salários. A in- 
flação está relacionada e é dependente 
de todos os outros problemas citadçw 



aqui. 
Para resolvê-la, o novo governo 

precisa atacar todos os problemas, em 
conjunto. A inflação só prejudica 
quem vive de salário, do seu trabalho. 
Quem vive de renda ou da venda de 
mercadorias produzidas pelo trabalha- 
dor, ou seja, os capitalistas e os ban- 
queiros, esses não se prejudicam com 
a inflação. Ao contrário, tiram maior 
proveito ainda. 

42 OS SALÁRIOS: O Brasil é o 
país em que a renda está mais con- 
centrada nas mãos de menos gente. É 
onde se pagam os mais baixos salários 
do mundo. Para melhorar a economia, 
aumentar o consumo e o mercado in- 
terno, diminuir a exploração, o gover- 
no deverá aumentar os salários reais, 
sem deixar que os capitalistas passem 
o aumento do salário para os preços. 

Uma política salarial mais justa está 
relacionada com uma política mais 
insta de preços a serem pagos pelos 
produtos agrícolas no mercado inter- 
no, que é o salário disfarçado do pe- 
queno agricultor. Se os operários ga- 
nharem mais, aumentarão seu poder 
de compra e pagarão melhor pelos 
produtos que saem da roça. Portanto, 
a política de aumentos salariais está 
diretamente relacionada com uma po- 
lítica de preços aos produtos agrícolas 
dos pequenos agricultores. 

52 CRÉDITO DE INVESTI- 
MENTO PARA OS PEQUENOS 
AGRICULTORES: A pequena pro- 
dução na agricultura está em crise. 
Milhares de pequenos agricultores 
perdem suas terras, todos os anos mi- 
gram para as cidades, para disputar 
um emprego com os operários, aju- 
dando a pressionar os salários para 
baixo. Para resolver o problema da 
pequena agricultura, além de atacar os 
outros problemas econômicos citados, 
é necessário ter uma política de con- 
cessão de financiamento, a juros bai- 
xos, para que o pequeno agricultor 
possa investir na produção, possa 
comprar máquinas, se capitalizar e 
voltar a produzir mais na agricultura. 
Sem isso a pequena agricultura não se 
recupera mais. 

62 O CUSTO DE VIDA: Com os 
baixos salários e a inflação disparando 
todos os meses, o custo de vida de 
quem vive apenas do trabalho está ca- 
da vez mais alto. Segundo as estatísti- 
cas, hoje, quem vive na cidade precisa 
trabalhar 197 horas por mês, apenas 
para comprar a cesta básica de ali- 
mentos, enquanto que em 1960 preci- 
sava trabalhar apenas 65 horas. 

O governo precisa resolver esse. 
problema garantindo alimentação 
acessível e abundante a toda a popu- 
lação. Isto está relacionado a toda cri- 
se econômica. E com deficiência ali- 
mentar, ninguém trabalha direito, nin- 
guém estuda direito, e aumentam os 

problemas de saúde. 
72 SEGURO AGRÍCOLA: O se- 

guro agrícola é um problema que apa- 
rentemente atinge apenas os pequenos 
agricultores. Mas ele tem relação com 
os problemas do êxodo rural, e, em 
conseqüência, com o desemprego e 
com os baixos salários que a indústria 
e o comércio pagam, porque há muita 
gente da roça que vai procurar serviço 
na cidade. 

Por isso, é um problema muito im- 
portante. Os pequenos agricultores 
precisam ter um seguro agrícola ga- 
rantido pelo Estado, que lhes dê segu- 
rança em suas lavouras e que evite 

que, por problemas da natureza, eles 
percam, não só a produção, mas suas 
terras e a possibilidade de continuar 
produzindo na agricultura. Por causa 
disso milhares de pequenos agriculto- 
res se obrigam a ir para as cidades, 
todos os anos. 

Esses são alguns dos principais 
problemas econômicos e sociais que 
nosso país vive neste momento. A 
classe trabalhadora precisa cobrar dos 
candidatos suas propostas para resol- 
ver esses problemas econômicos. Pois 
conversa fiada, compra de voto e pro- 
paganda na televisão não resolvem a 
gravidade da crise. 

Sindiluta - 07.08.89 

ELA ESTÁ PARA CHEGAR 
Ela está para bater em nossas portas. 

Sua visita é dramática. Já arrasou com a 
Bolívia e está destruindo a Argentina. Só 
em pensar em sua visita, o Brasil fica meio 
tonto. Está com medo. Não sabe se vai 
recobô-la com pompas ou com vaias. Al- 
guns estão propondo sua chegada urgen- 
te, para arrumar depois a casa, já com um 
novo presidente. Nem todos têm conheci- 
mento de um tato: ela chega quase sempre 
de surpresa. E então náo há mais retorno. 
É o "salve-se quem puder". 

Ela vai chegar quando a inflação passar 
a casa dos 40% ou 50% ao mês. É o que 
se denomina hiperínflaçâo. Com sua che- 
gada, o Estado vai à falência. Não conse- 
gue mais tomar empréstimos. Vai ter que 
imprimir toneladas de dinheiro para seguir 
funcionando. Não vai poder coletar im- 
postos de maneira adequada, não vai hon- 
rar compromissos. As instituições financei- 
ras serão destruídas, o dinheiro em circu- 
lação perde todo o valor. O progresso 
econômico regride várias décadas. Arrui- 
nam-se as conquistas sociais. É o império 
da selva: com saques para matar a fome, 
falência e suicídios, descontrole e decom- 

posição social. A liberdade poderá deixar 
de existir. 

É bom entender que o Brasil não é a 
Bolívia ou a Argentina. A problemática so- 
cial aqui é maior e muito mais concentrada. 
86 na grande São paulo existem mas de 
800 mil desempregados, sem falar nos mi- 
seráveis crônicos. As tensões sociais, que 
já estão a beira do abismo, vão ter um 
desfecho dramático. Os salários serão 
destituídos de valor. O desemprego será 
engrossado por centenas de milhares de 
trabalhadores. 

Com a hiperínflaçâo não existe fundo de 
poço. Não se sabe quanto tempo ela dura 
e como se sai dela. 

Não podemos nos acomodar diante 
desta situação. A CUT está deflagrando 
uma ampla campanha nacional contra a 
hiperínflaçâo. Nosso sindicato também 
está nessa luta. Os grandes perdedores 
com a hiperínflaçâo são os próprios traba- 
lhadores. 

Vamos nos organizar em tomo da nos- 
sa Campanha Salarial. Neste ano vamos 
arrepiar os patrões e avançar ainda mais 
nossas conquistas. 

VEJA A SEGUIR ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS DA HIPERÍNFLAÇÂO 

HIPERÍNFLAÇÂO 

Subseção DIEESE ■ Sindicato dos Químicos SP 
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, 
OS TRABALHADORES E O PODER 

Em Tempo - Agosto/89 

Collor, Lula e a Comuna de Paris 
Collor é o local de passagem, ambíguo e transitório, 

da consciência democrática das massas. Compreender isso 
é fundamental para saber combatê-lo. 

Juarez Guimarães 

Collor é hoje - embora involunta- 
riamente e apesar de sua postura de 
aventureiro - um sinal da evolução da 
consciência democrática e radical de 
massas no pais. 

Compreender isso não é fácil. Exi- 
ge superarar qualquer maniqueismo: a 
visão de que o "bem" e o "mal" apa- 
recem sempre em campos opostos e 
separados na realidade. Significa ad- 
mitir que um fenômeno eleitoral de 
massas pode ser construído pela fusão 
de elementos de consciência e de ilu- 
são. 

Já sabemos que Collor é um mani- 
pulador de ilusões. Difícil, no entanto, 
é compreender como essas ilusões pu- 
deram ser o ponto de atração da fanta- 
sia de tantos milhões em tão curto es- 
paço de tempo. E compreender isso é 
a única forma de derrotá-lo. 

QUATRO MOMENTOS 

A consciência democrática de mas- 
sas passou em poucos anos por vários 
estágios: 

O primeiro deles foi a consciência 
antiditatorial que desaguou no vasto 
movimento pelas diretas-já. Movi- 
mento grandioso que trazia dentro de 

í si uma contradição aguda: o de pôr as 
massas em movimento ainda em um 
horizonte liberal. Esta contradição foi 
superada com a delegação das espe- 
ranças de mudança ao candidato da 
Aliança Democrática. 

O segundo momento foi a confir- 
mação desta delegação ao PMDB em 
novembro de 1986. A maior vitória 
eleitoral de um partido na história da 
República, - esta avalanche de votos 

que foi teorizada por alguns apressa- 
dos como a formação de um monopó- 
lio eleitoral, como existiu no México 
durante décadas - explica-se porque o 
partido de Ulysses parecia conciliar a 
sua tradição de partido antiditatorial 
com uma política econômica de cunho 
popular (vivia-se a grande ilusão do 
Plano Cruzado). 

O Plano Cruzado ruiu, veio à tona 
todo o imenso arsenal de erros, trapa- 
ças, roubos e desmandos da "Nova 
República". 

O terceiro momento: a delegação 
ao PMDB foi literalmente cassada nas 
eleições de novembro de 1988. O 
massacre eleitoral do PMDB foi muito 
maior do que a ascensão do PT ou do 
PDT e o cenário político do país ficou 
à deriva. 

O quarto momento, pós-eleitoral, 
inclinava-se claramente para a esquer- 
da: Lula e Brizola na dianteira das 
pesquisas eleitorais, o PT ascendendo 
como sigla partidária preferida, a gre- 
ve geral dos dias 14 e 15 de março. 

OANTI-POVO 

1 - Collor carrega todos os vícios do político da "Nova República". 
Começou sua carreira em 1979 quando foi indicado prefeito biônico de Ma- 
ceió pelo PDS. Utilizou a máquina da prefeitura para se eleger deputado 
federal em 1982 (contratou cinco mil funcionários na última semana como 
prefeito). Apoiou Maluf no Colégio Eleitoral. Passou, então, como tantos 
outros para o PMDB. Eleito governador em 1986, na onda do Plano Cru- 
zado, não cumpriu promessa alguma de sua campanha. Com o desgaste do 
PMDB, saiu para o Partido da Juventude que depois se tomou PRN. 

2 - Collor é o candidato da direita, dos setores mais retrógrados da 
"Nova República". Dos 22 congressistas que formam a bancada de Collor 
no Congresso, dez votaram a favor dos cinco anos para Samey e nove inte- 
graram o Centrão no Congresso Constituinte. A esmagadora maioria dos 
apoios a Collor estão vindo do PDS, do PFL, do PTB e da direita do 
PMDB. Personalidades da direita como Antônio Carlos Magalhães, Júnia 
Marise (vice de Newton Cardoso), Jânio Quadros, o general Newton Car- 
doso, Roberto Marinho já manifestaram o seu apoio a Collor. 

3— Collor é tão corrupto como os outros políticos que denuncia! 
— O acordo com os usineiros. Dois dias antes de deixar o governo de 

Alagoas, Collor fez um acordo que comprometia 6 estado a pagar aos usi- 
neiros durante dez anos uma quantia de 120 milhões de dólares aleganda- 
mente para devolver o 1CM que haviam pago ao estado. Um verdadeiro 
rombo para uma dívida fictícia: os usineiros já haviam embutido antes no 
preço de venda da cana o valor do ICM. O acordo escandaloso gerou a re- 
núncia do procurador geral do estado, Daniel Quintella. 

- Verbas secretas - Mais de 230 milhões de cruzados foram utilizados 
por Collor em seu gabinete de governo. Nem a Assembléia Legislativa do 
Estado teve acesso à investigação destas contas 



Quinzena Politica Nacional 
for todo o país, um sentimento contra 
os partidos da "Nova República", al- 
guns movimentos, espontâneos mas 
significativos, de revolta contra ven- 
cimentos de políticos, denúncias fartas 
de corrupção. 

A consciência democrática das 
massas, já descolada do PMDB e à 
deriva, à procura de alternativa. E aí 
que se inicia a ascensão de Collor. 

DESCAMISADOS E MARAJÁS 

A tática de Collor foi a de jogar 
forte com a imaginação popular em 
pontos chaves. 

O primeiro elemento: a crítica feri- 
na a Sarney e a tomada de distância 
da máquina partidária esclerosada da 
"Nova República". 

O segundo elemento; o candidato 
dos "descamisados", dos humildes. 
Quem acompanhou a série de três 
programas de Collor na TV - em es- 
pecial, o do PRN - viu Collor con- 
fundido com a massa, falando indig- 
nado da fome. 

O terceiro elemento: o refrão da 
caça aos marajás, da cadeia aos cor- 
ruptos, o apelo à honestidade e à hon- 
ra. 

Começava a ascensão de Collor em 
um momento em que o PT estava tri- 
plamente paralisado: sem propostas 
para a continuidade da grande greve 
de março, sem levar à prática a cam- 
panha contra Sarney decidida no Di- 
retório Nacional e com a campanha de 
Lula praticamente imobilizada. 

OS CORAÇÕES E A BOLSA 

Os três meses de favoristismo de 
Collor nas pesquisas (embora todas 
elas já indiquem o início de seu declí- 
nio) permitem-lhe começar a construir 
o segundo passo fundamental em sua 
campanha. 

Após conquistar uma generosa fatia 
dos corações dos debaixo, é preciso 
garantir a adesão dos de cima. £ pre- 
ciso se impor como o estadista bur- 
guês que as classes dominantes preci- 
sam. 

Os discursos de Collor pronuncia- 
dos perante o auditório da Confedera- 
ção Nacional da Indústria e diante da 
cúpula da Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos Automoto- 
res, nos dias 27 e 28 de julho, pro- 
meteram a instalação de um "verda- 

deiro capitalismo" no país. Seu dis- 
curso na Fenabrave é uma verdadeira 
peça de equilíbrio entre o apelo de- 
magógico de massas e a retórica pri- 
vaüsta neoliberal. Em setembro, Col- 
lor fará conferência diante de um se- 
leto auditório de bancos e empresas 
estrangeiras com interesses no país. 
Um porta-voz do Citybank, o maior 
credor externo do país, já elogiou pu- 
blicamente o programa econômico de 
Collor. 

Esta estratégia se complementa em 
nível partidário com um início da 
centralização das expressões do es- 
pectro partidário de centro e centrodi- 
reita. Collor já galvaniza o apoio em 
grande medida das forças regionais do 
PDS, PFL, PTB, de setores do 
PMDB. 

IMPASSE DEMOCRÁTICO 

Collor, aos olhos dos seus eleitores 
potenciais, parece indicar uma alter- 
nativa ao verdadeiro impasse demo- 
crático que a "Nova República" ins- 
talou no país. 

O primeiro impasse aparece como 
impotência das massas para estabele- 
cer um controle real do Estado através 
do sistema de representação criado 
pela "Nova República". 

Este é um ponto absolutamente de- 
cisivo. Nunca houve no país tanta li- 
berdade para se organizar partidos, 
nunca o eleitor foi chamado com tanta 
freqüência a depositar o seu voto na 
uma, o debate político é veiculado 
nos meios de comunicação sem censu- 
ra política aberta. Mas tudo isso pare- 
ce servir para nada diante da absurda 
degradação da vida política do país. 

Confiar nos partidos? Mas como - 
se os políticos trocam de siglas a cada 
minuto, transformando o que deveria 
ser fixação de correntes de opinião, de 
ideologia, de projetos em um labirinto 
infernal de despistamento? 

Confiar em propostas, em platafor- 
mas políticas? Para que - se em 90% 
dos casos se faz amanhã exatamente o 
contrário do que se promete hoje? 

Ética pública? Como? Se é comum 
um parlamentar ganhar vencimentos 
de mais de cem salários mínimos? 
Como? Se a atividade política é um 
verdadeiro mercado persa, de tráfico 
de favores e influências? 

O segundo impasse se refere ao es- 

vaziamento do sentido, do conteúdo 
da atividade democrática. A ideologia 
liberal trabalha com a cisão entre ci- 
dadania política e vida privada, entre 
política e economia. A consciência 
das massas trabalha sempre fundindo 
as duas instâncias: a democracia só 
tem sentido se o seu exercício for um 
instrumento para melhorar a vida das 
grandes maiorias. 

Ora, a intensificação da atividade 
política partidária verificada na "No- 
va República" coincidiu com o colap- 
so crescente das condições de vida 
das massas trabalhadoras. 

O tema da corrupção aparece neste 
contexto como um verdadeiro ponto 
de encontro entre a crise de represen- 
tação política e a catástrofe econômica 
que assola o país. A corrupção per- 
passa cada um dos grandes problemas 
do país: da dívida externa ao manejo 
das verbas da Previdência, do sistema 
tributário à Bolsa de Valores, do Judi- 
ciário ao Legislativo. 

É a expressão mais evidente da pri- 
vatização do Estado, da pilhagem a 
que ele foi e está sendo submetido. 

A TENTAÇÃO "COLLOR" 

Collor propõe que as massas resol- 
vam a sua impotência diante do siste- 
ma de representação política da "No- 
va República" pela transferência à sua 
pessoa das expectativas de renovação 
e mudanças. 

Se os partidos falham, por que não 
um "herói"? Se a vida política desce 
à atmosfera dos esgotos, por que não 
votar em um que parece concentrar as 
virtudes da honestidade e honradez? 

Collor propõe às massas resolver 
sua impotência pela absoluta despos- 
sessão dos seus direitos democráticos. 
O "heroísmo" de Collor é o contra- 
ponto da passividade das massas. 

Esta passagem da frustração coleti- 
va para a imagem de um "herói" só 
pode ocorrer através da redução da 
complexidade da luta de classes a um 
símbolo simples e manipulável. O 
"marajá" é hoje um termo tão assimi- 
lado pela consciência popular como o 
era "o termo tubarões" na época de 
Vargas. 



UMA NOVA ÉTICA POLÍTICA 

Para quem desconsidera ou trata 
como diversionismo político a crítica 
generalizada aos aspectos mais degra- 
dantes da vida política do país seria 
interessante relembrar os fundamentos 
da crítica marxista ao Estado burguês. 

O primeiro princípio da nova de- 
mocracia inaugurada pelos operários 
da Comuna de Paris foi exatamente o 
de que os representantes eleitos deve- 
riam receber o mesmo salário de um 

operário qualificado. O segundo prin- 
cípio é exatamente o de construir um 
mecanismo de controle direto entre 
representantes e representados através 
da possibilidade de revogação dos 
mandatos. 

Os escritos de Lenin sobre o Esta- 
do, antes e após a tomada do poder 
estão repletos de críticas, propostas, 
exortações ao combate dos privilégios 
materiais dos membros do partido que 
ocupavam pontos no nascente estado 
soviético. 

Gramsci, na construção do conceito 
de hegemonia, sempre ressaltou que o 
partido deveria ser um local da educa- 
ção de novos dirigentes portadores de 
uma nova "ética pública". 

E temos de reconhecer que diante 
da profunda degeneração da vida po- 
lítica do país, a crítica, as propostas, 
as medidas exemplares tomadas pelo 
PT no âmbito de suas administrações 
municipais têm sido tímidas e impreci- 
sas. 

CINTURÃO DE FERRO 

OAtm-COLLOR 
Dez compromissos da Frente Brasil Popular 

1 — Punição implacável a todos os corruptos — Será formada uma comissão 
de dez personalidades da vida nacional (partidos políticos, centrais sindi- 
cais, clero), dirigida pela OAB, para investigar e formular juízo sobre to- 
das as denúncias de corrupção. Esta comissão terá acesso as contas e tem- 
po gratuito nos meios de comunicação para divulgar o seu trabalho. 
2 — Fim aos "marajás" - O governo decretará o teto salarial máximo de 
vinte salários mínimos. Será posto fim ao duplo emprego público. Extintas 
todas as mordomias de ministros, parlamentares, militares e membros do 
Judiciário. 
3 — Sanear as estatais - Os trabalhadores de cada empresa estatal deverão 
eleger livremente metade dos membros do seu conselho de direção (a outra 
metade será indicada pelo governo). A política de preços, salários e empre- 
go passará sempre por critérios públicos claramente definidos. 
4 — Caça ao contrabando — Serão tomadas medidas enérgicas para pôr fim 
à máfia do contrabando de ouro, pedras preciosas, soja. 
5 — Gestão direta dos fundos de poupança dos trabahadores e da Previdên- 
cia. As centrais sindicais, as associações de aposentados deverão participar 
paritariamente da direção dos fundos e instituições sociais. 
6 - Absoluta transparência de todas as contas do governo - O governo se 
comprometerá a divulgar e prestar contas de todos os seus atos financeiros 
(orçamentos, contratos, concorrências etc), de forma permanente ao Con- 
gresso Nacional e à sociedade. 
7 - Rígido controle de câmbio e intervenção no mercado do "dólar parale- 
lo" - Acabar com a verdadeira máfia que lucra com a especificação do 
dólar e tomar medidas que impeçam a evasão ilegal das divisas do país. 
8 - Profunda revisão da estrutura dos impostos (evitando a penalização do 
assalariado e tributando os lucros), combate firme à sonegação, fim de todo 
subsídio que não tenha um fim social claramente definido. 
9 - Intervenção no mercado financeiro com o fim de rebaixar e controlar os 
juros, renegociar a dívida pública, tomar medidas contra a especulação fi- 
nanceira. 
10 — Definição estrita e ampla publicidade dos cargos de confiança a serem 
preenchidos por nomeação, fim ao duplo emprego público, concursos com 
critérios claramente definidos para o preenchimento de todos ou outros 
cargos. 

Contra a idéia de que as massas 
trabalhadoras poderão resolver os seus 
problemas através da delegação de 
suas energias ativas a um "aventurei- 
ro", a Frente Brasil Popular tem o de- 
ver de convocar as massas a exerce- 
rem em sua plenitude os seus direitos 
democráticos. 

Isto só pode ser conseguido se se 
vai além do horizonte liberal de de- 
mocracia, se se tira todas as conse- 
qüências da crítica popular à "Nova 
República". 

A única maneira de romper o cintu- 
rão de ferro - que a "Nova Repúbli- 
ca" herdou da ditadura - que aprisio- 
na o Estado brasileiro nas mãos de 
uma minoria exploradora e corrupta é 
avançar a democracia direta das mas- 
sas: criar mecanismos de controle so- 
bre todas as autarquias e finanças do 
Estado, garantir a participação direta 
dos trabalhadores na direção das em- 
presas estatais, implementar medidas 
de impacto de saneamento das enor- 
mes distorções do Legislativo e do 
Judiciário, estimular as formas de or- 
ganização dos trabalhadores e da po- 
pulação em geral. 

Esta afirmação ainda está formula- 
da ao nível dos princípios gerais. Para 
chegar à consciência de milhões, estes 
princípios têm que se transformar em 
uma espécie de "decálogo" de com- 
promissos de governo da Frente Brasil 
Popular, simples, concretos, diretos. 
Um instrumento de fácil populariza- 
ção e que seja ao mesmo tempo uma 
arma contra a farsa da "Nova Repú- 
blica" e esta farsa à enésima potência 
que é Collor. 
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A Classe Operária - 09.08.89 

Uma vertente 
da socialdemocracia 

O trabalhismo no Brasil, cujo principal representante é hoje o caudilho 
Leonel Brizola, sempre expressou os interesses da burguesia brasileira 

e, como ela, experimentou uma acentuada guinada à direita no seu 
processo de desenvolvimento histórico desde Vargas. 

Raul Carrio* 

Na década de 20 colocaram-se na 
ordem-do-dia em nosso país tarefas 
de caráter democrático e nacional. 
Ganhou força a luta da pequena bur- 
guesia e da nascente burguesia na- 
cional contra o domínio das oligar- 
quias rurais. 

A revolução de 30 encerrou o ciclo 
da Velha República e abriu caminho 
para uma certa industrialização e mo- 
dernização do país. A burguesia, sem 
romper com a dominação imperialista 
ou liquidar o latifúndio, procurou ne- 
gociar condições mais favoráveis de 
dependência. 

Pressionada pelo movimento ope- 
rário, a burguesia foi forçada a im- 
plantar algumas reformas nas rela- 
ções de trabalho, agindo em parte sob 
inspiração da socialdemocracia euro- 
péia e, com esta, motivada pelo inte- 
resse de impedir a derrocada do sis- 
tema de exploração. 

Sob Vargas é instituída a jornada 
de 8 horas e uma legislação corpora- 
tiva, baseada na "Carta dei Lavoro" 
de Mussolini, que, embora contem- 
plando algumas reivindicações dos 
assalariados, objetiva ganhar as mas- 
sas para a colaboração de classes 
com a burguesia. Ao mesmo tempo 
em que se apresenta como o "pai dos 
pobres", ele desenvolve feroz perse- 
guição aos comunistas e procura li- 
quidar com a organização indepen- 
dente da classe operária - transfor- 
mando os sindicatos em meros apên- 
dices do Estado burguês. 

Para Vargas, PTB devia ser um 
contrapeso ao Partido Comunista 

A vitória em 1945 sobre o nazi-fas- 
cismo apressa a redemocratização do 
país e legalização do PC do Brasil, 
que, então, ganha grande prestígio. 
Vargas logo percebe que é preciso   I 

bloquear o crescimento dos comunis- 
tas no seio das massas trabalhadoras. 
Depois de criar o PSD, ele cria o PTB 
para ser, conforme suas palavras em 
1947, "um elemento de equilíbrio con- 
tra o comunismo". 

O Partido Trabalhista Brasileira já 
nasceu sob o signo do reformismo e 
do populismo. Também levanta ban- 
deiras nacionalistas, é dirigido por 
burgueses e inclusive latifundiários, 
mas obtém considerável influência 
junto à classe operária e os trabalha- 
dores em geral, influência que herda 
da política de concessões levada a 
efeito por Getúlio Vargas. É, por tudo 
isto, um "trabalhismo burguês". 

Afastados do poder pelos militares 
em outubro de 45, Vargas volta à 
Presidência da República em 50, elei- 
to pelo PTB. A partir daí, acentua o 
caráter nacionalista burguês de seu 
trabalhismo, refletindo o aguçamento 
das contradições entre a burguesia 
brasileira e imperialismo. Pressionado 
pelo movimento popular, cria a Petro- 
brás e a Eletrobrás. Nega-se a enviar 
tropas para a Coréia. Conduta que te- 
ve traços objetivamente progressistas. 

Sob pressão das forças mais rea- 
cionárias da sociedade, Getúlio Var- 
gas comete o suicídio em 1954, num 
gesto cinematográfico que projeta 
dramaticamente a impotência e in- 
oonseqüência da burguesia brasileira 
no enfrentamento com o imperialis- 
mo. 

O brizolismo anterior 
a 64 expressava a luta da 

burguesia nacional 

A invasão do Brasil pelas multina- 
cionais durante o governo JK acarreta 
uma rápida desnacionalização da 
economia. A burguesia nacional en- 
contra, neste período, em Leonel Bri- 
zola - governador de um Estado emi- 
nentemente pequeno burguês e com 
uma burguesia média relativamente 

numerosa - seu intérprete mais radi- 
cal, em defesa das "reformas de ba- 
se", ao mesmo tempo em que encon- 
tra em João Goulart, cunhado de Bri- 
zola, o representante de uma ala mais 
moderada. A burguesia nacional ainda 
tinha interesses a preservar na luta 
antiimperialista. 

O brizolismo nacionalista pré-64 
expressa a disputa da burguesia na- 
cional com o imperialismo e o latifún- 
dio pela hegemonia do poder, ao 
mesmo tempo que a política de con- 
cessões para evitar a revolução. Nas 
palavras de Brizola, em 1961 esta 
conduta é nítida: "Corremos o risco de 
sermos (...) arrastados pelas correntes 
extremadas da esquerda revolucioná- 
ria" (...) "a grande diferença entre nós 
e os que nos acusam está em que 
eles querem combater o comunismo 
com a polícia, com a violência (...). E 
nós entendemos que a melhor manei- 
ra de combater o comunismo está em 
resolver os problemas que nos afli- 
gem". 

A socialdemocracia adotou dupla 
tática nos países dependentes 

O golpes de 64 pôs um ponto final 
aos arroubos nacionalistas da burgue- 
sia brasileira, que capitula frente ao 
imperialismo e ao latifúndio. No de- 
curso do regime militar, esta burgue- 
sia sofre importantes alterações, cres- 
ce associando seus interesses aos do 
capital estrangeiro e acaba hegemo- 
nizando o poder do Estado neste no- 
vo quadro. Em função disto, o brizo- 
lismo perde densidade social e tam- 
bém modifica sua conduta política e 
suas posições frente aos problemas 
do país. 

Com a crescente industrialização 
do Brasil, eriaram-se condições objeti- 
vas favoráveis à existência de parti- 
dos sociaisdemocratas, tendo por ba- 
se uma pequena burguesia moderna 
e uma incipiente aristocracia operária. 

A nível internacional, a socialde- 
mocracia adota uma dupla tática para 
os países dependentes: por um lado 
trata de utilizar as correntes social- 
democratas nesses países como ca^ 



beça-de-ponte para a penetração de 
seus capitais. Neste sentido, disputa 
com o imperialismo norte-americano, 
defendendo os interesses dos mono- 
pólios europeus. Ao mesmo tempo, 
diante do avanço da luta popular, atua 
para impedir a radicalização e desviar 
as massas da revolução. E aí seus in- 
teresses coincidem com os do impe- 
rialismo ianque. 

Brizola traveste-se de socialista, 
mas defende o capitalismo 

O comportamento de Brizola 
acompanha o zigzag dos interesses 
da burguesia brasileira Diante da 
abertura política do regime militar, ele 
procura um bom casamento com a 
socialdemocracia européia, que, por 
seu turno, vê no caudilho uma boa 
oportunidade para realizar o seu pro- 
jeto de implantar por aqui um partido 
socialdemocrata. Providencialmente 
'expulso" do Uruguai - onde vivia 
isolado em sua fazenda -, Brizola vai 
para os Estados Unidos e daí para 
Portugal, onde reorganiza o PTB (de- 
pois, PDT), com o auxílio da social- 
democracia. 

O brizolismo socialdemocrata. de 

ocasião, assume novas característi- 
cas: é mais moderado, menos nacio- 
nalista, deixou de ser antilatifundiário. 
Travestido de socialista, defende mais 
abertamente o capitalismo. Se antes 
do golpe referenciava-se na revolução 
cubana, hoje tem como exemplo o 
capitalismo dependente e latifundiário 
da Austrália. 

Retomando ao Brasil, Brizola se 
esforça em reabilitar sua imagem pe- 
rante os militares e as classes domi- 
nantes. Em 1983 posiciona-se a favor 
da prorrogação do mandato do gene- 
ral Figueiredo. Atacou o Plano Nacio- 
nal de Reforma Agrária pela direita. 
Foi contra a apuração dos crimes da 
ditadura e dos atentados terroristas. 
Em 82 dividiu a frente antiditatorial 
em diversos Estados, viabilizando a 
vitória do candidato do regime militar 
no Rio Grande do Sul. Em 85 e 86 
privilegiou as alianças com a direita 
(PDS e PFL, principalmente) em inú- 
meros Estados. 

O caudilho defende 
o pagamento da dívida e 
não quer reforma agrária 

Hoje ele prega o pagamento da dí- 
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vida externa, sob o pretexto cínico de 
que "não podemos ser caloteiros". Em 
vez da reforma agrária - que fere in- 
teresses do latifúndio - defenda a 
pretensa "colonização" das terras 
inóspitas, tal como Figueiredo. Conci- 
lia com os militares e faz média com 
os reacionários afirmando que "o pe- 
tróleo é nosso, mas a direita tam- 
bém", e centra o seu ataque nas es- 
querdas. Alia-se com o que há de 
mais pelego e traidor no movimento 
sindical, como o chamado sindicalis- 
mo de resultados de Luiz Antônio 
Medeiros. 

O nacionalista combativo, o demo- 
crata radical de ontem, transformou- 
se, assim, em um homem sem pro- 
postas ou bandeiras claras, que não 
vai além de um nacionalismo difuso, 
conciliador, e apelos demagógicos e 
populistas. Não é o candidato preferi- 
do hoje pelas elites conservadoras, 
mas com certeza as classes dominan- 
tes têm nele numa reserva estratégi- 
ca, que podem lançar mão a qualquer 
momento para combater as forças 
verdadeiramente de esquerda. 

* da direção regional do PC do B no Rio 
Grande do Sul 

A Internacional - Agosto/89 

0 CASO JUUETA LUI. 

Por Dagmar Ramos 

Tudo ndo teria passado de uma simples brinca- 
deira de uma mesa de bar, se os envolvidos -16 ho- 
mens do Interior de SOo Paulo, nO o fossem a banca- 
da quase completa da Câmara de Vereadores de 
SOo Carlos, e a vitima, Julleta Lul, única mulher ve- 
readora e única representante do PT, ndo tivesse re- 
solvido notar o boca no trombone: Reunidos numa 
churrascaria da cidade, no último dia 22 de Junho, 
esses ilustres "representantes do povo" resolveram 
promover uma votaçflo - nada inusitada, dlga-«e de 
passagem, sobre "quem seria o primeiro a comer 
(arrel) a Julleta". 0 resultado da votação, feita secre- 
tamente em guordanapos Individuais, foi remetido, 
em envelope timbrado da Câmara, para a Vereado- 
ra. 

0 que com certeza esses senhores nâo espera- 
vam ô que um assunto deste, como definiu um dos 
envolvidos: "Interno da Câmara", fosse se tornar 
manchete dos jornais e assunto em destaque de inú- 
meras emissoras de rádio e TV do país. 

Julieta. ao receber a "encomenda", não teve dú- 

vidas.- foi direto ú Delegacia da Mulher da cidade e 
pede abertura de inquérito para a cassação do man- 
dato dos 16 vereadores. 

Pressionados pela população local, e por mo- 
ções de repúdio vindas de todos os cantos do país, e, 
perplexos com a invasão repentina de sua privack 
dade de homens, os parlamentares nâo sabem o 
que fazer. 0 Presidente da Câmara, fazendo questão 
de ressaltar, aliviado, a sua ausência na referida fes- 
tinha, diz nâo ter condições legais de pedir uma CE1 
- Comissão Especial de inquérito, visto que "quase 
todos estavam lâ". Um outro alega "questão de éti- 
ca", para nâo revelar o autor da brincadeira. 

0 Diretório Regional do PT de SP, em moção 
aprovada na sua reunião do dia 2 de Julho, pretende 
ir até o fim na punição dos responsáveis deste caso. 
0 Movimento Feminista de todo o país se solidariza 
com a companheira Julieta e a Coordenação do Mo- 
vimento de Mulheres de Sâo Paulo prepara a ido de 
uma caravana d Sâo Carlos e pretende acompa- 
nhar, de perto, o processo. 

CHEGA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER! 
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Voz da Unidade - 16.03.89 

GORBATCHOV:   SOMOS  FILHOS 

DA  NOSSA  ÉPOCA 

Em fevereiro, no Comitê Central do PUCS teve lugar um encontro de representantes da classe operária do pafs. 
Trabalhadores dos mais variados ramos da indústria, da construção e do transporte discutiram uma série de pro- 
blemas atuais, com ênfase para a perestroika. 

Ao inaugurar o encontro, Mikhafl Gorbatchóv, secretário-geral do CC do PUCS e presidente do Presidium do 
Soviet Supremo da URSS, ressaltou a importância da perestroika como orientação básica no processo revolucio- 
nário para uma sociedade em que as pessoas, os seus problemas, interesses e vida sejam, de fato, o centro das 
atenções. O líder soviético salientou a necessidade de uma reforma polfbca que, através da democratização da 
sociedade, promova a participação real e direta dos trabalhadores na direção do pafs. 

"A evolução da perestroika pode ser criticada, pois tem pontos fracos, mas os objetivos que aspira e os pro- 
blemas que levanta interessam a todos nós, pois está direcionada para as pessoas. Essa política não poderia ter 
sido formulada se os trabalhadores não fossem permanentemente consultados", adianta o Ifder. As pessoas não 
podem ser anganadas, as discussões têm que ser abertas, pois só assim se pode tirar conclusões que sirvam de 
base à política da perestroika "Formulamos a concepção de uma nova vida e devemos pô-la em prática" enfati- 
zou. "Nosso país é imenso, nele vivem nações e etnias e, ao resolver os problemas da perestroika, sempre de- 
vemos ter isso em mente. Ela permite resolver muitos problemas, inclusive de ordem étnica, contribui para har- 
monizar as relações entre os povos e as repúblicas, entre pessoas de diferentes raças". 

A seguir, publicamos com exclusividade um resumo de seu discurso. Um discurso marcado pela lucidez, pela 
franqueza, pela confiança nas mudanças, pela certeza de que "somos filhos da nossa época". 

Antes repetíamos muitas vezes a 
palavra "Estado". Mas contraímos 
com pressa cidades e povoações, pro- 
vocando a poluição de rios e a degra- 
dação de regiões inteiras. Mas que é, 
afinal, o Estado? O Estado somos nós, 
são as repúblicas, regiões, cidades, 
aldeias, são os trabalhadores e a nossa 
própria família — eis como devemos 
entender o Estado. Por isso, todas as 
considerações e opiniões expostas du- 
rante este encontro, sincero e aberto, 
podem ser qualificadas como de im- 
portância estatal. 

Existem questões que exigem análi- 
se profunda. Penso que vocês não 
imaginam que a atual direção passará 
por cima das necessidades e anseios 
das pessoas, dos problemas vitais. As 
condições de vida deixam muito a de- 
sejar, e muitas cidades e repdbhcas, 
precisam de memórias imediatas. E 
ciaro que se não tivéssemos esses 
problemas, a perestroika não seria ne- 
cessária. Acontece que a própria vida 
nos impôs a perestrouca. Avaliamos 
objetivamente o nosso passado e a 
época em que estamos vivendo e, por 
isso mesmo, temos que assumir o que 
aconteceu. Somos todos responsáveis 
por tudo o que de melhor aconteceu 
na época — o povo trabalhava para de- 
senvolver o país — mas também por 
todos os fatores negativos já referidos 
abertamente no Plenário do Comitê 
Central do Partido em janeiro de 
1987. Os desvios e falhas graves na 
política provocaram deformações no 
socialismo e grandes perdas, com con- ' 
seqüências negativas para o país e a 
sociedade. 

Começamos a tirar lições duras do 
passado. Para quê? Para decidir como 
viver no tuturo, qual o caminho a se- 
guir e que mudanças  introduzir nos 

sistemas político e econômico. 
O povo não fez a revolução e to- 

mou o poder em vão. Surgiram pre- 
missas para o progresso da sociedade, 
apesar das dificuldades que enfrenta- 
mos. O interesse e a confiança no so- 
cialismo, a rejeição da propriedade 
privada e da exploração do homem 
pelo homem, todos eses valores têm 
sido assumidos por várias gerações de 
soviéticos. O certo é que assim pensa 
não apenas a classe operária, mas to- 
dos os trabalnadores. 

Não são demagogos e aventureiros 
que decidem o nosso presente e o nos- 
so futuro. Somos suficientemente for- 
tes para torelá-los, ainda que mesmo 
aqui alguns pensem que seja a hora de 
aplicar a força da lei. A propósito dis- 
so, existem leis que prevêem a res- 
ponsabilidade pelo atiçamento de dis- 
córdias interétnicas e a instigação à 
desordem. 

A democracia, camaradas, há de 
sempre implicar responsabilidade, 
cultura política, consciência, honradez 
e sentido do dever. A democracia abre 
caminho para aqueles que se preocu- 
pam realmente com o destino do país, 
com os nosso valores. Mas não serve 
a quem pretenda entravar a perestroi- 
ka. O povo sabe que estas pessoas não 
propõem nada de construtivo, apenas 
querem voltar ao que abandonamos 
através da revolução. Sejam quais fo- 
rem as nossas falhas, estamos no ca- 
minho do desenvolvimento. O funda- 
mentai é recuperar a concepção leni- 
nista do socialismo. 

O poder aos trabalhadores, a terra 
aos camponeses, a paz aos povos, são 
princípios ainda em vigor. Mas como 
se desenvolveram esses processos? 
Liquidamos a propriedade privada, 
sim,  mas também estabelecemos um 

sistema de gestão que consolidava o 
poder da burocracia e separava os 
operários dos meios de produção. Para 
que fizemos a revolução? Para que os 
operários tivessem o poder não apenas 
no texto da Constituição, mas o poder 
de fato, para que governassem o Esta- 
do e decidissem como aproveitar mais 
eficazmente o seu poder. Hoje, atra- 
vés das reformas, das novas formas de 
organização do trabalho, da autoges- 
tão econômica, queremos fazer com 
que o operário sinta a empresa como 
algo que lhe pertence. 

O mesmo tem que ser feito com 
relação aos camponeses que foram 
afastados da terra e da natureza e 
transformados em diaristas. São pos- 
síveis boas e estáveis colheitas nessas 
condições? Claro que não. Prepara- 
mos importantes propostas nesse sen- 
tido para o próximo plenário do CC 
doPCUS. 

O PODER E 
O DESENVOLVIMENTO 

Os princípios do poder estão refle- 
tindo na nossa Constituição, que foi e 
continua a ser progressista. O poder 
pertence aos sovietes, órgãos que sur- 
giram por iniciativa dos trabalnadores, 
mas também neste caso o cidadão se 
viu afastado do poder. O processo 
político não transcorria como devia. 
Por isso, devemos reativar os sovietes 
e restaurar o seu poder real. Os depu- 
tados têm de pedir e solicitar ajuda. 
Contudo, eleitos do povo, devem de- 
terminar tanto a política local e regio- 
nal como a estatal e controlar os ór- 
gãos executivos. 

Devemos conseguir que também no 
plano econômico os deputados não 
sejam pedintes e tenham poder real, 
com base nas normas jurídicas esta- 
belecidas. Assim deve ser e assim se- 
rá. Queremos restabelecer plenamente 
o poder dos sovietes, tanto no político 
— para que possam tomar decisões im- 
portantes — como no econômico — para 
que tenham força e contem com recur- 
sos, para que possam decidir sobre 
problemas de âmbito iocal, regional e 
a nível de república. Quero que você 
fiquem certo de que todas as nossas 
idéias, todo o ideário terão forma con- 
creta na economia, política e cultura. 

Esse processo, camaradas, não é 
fácil. Somos filhos da nossa época. 
Nossas dificuldades não se limitam^^ 



burocracia. Os burocratas se apoiam 
na passividade dos coletivos de tra- 
balhadores e falta de vontade de mu- 
dar a atitude pelo trabalho e as formas 
de organização de vida e produção. 
Querem que tudo permaneça na mes- 
ma — e isso não podemos permitir. 
Aqui, hoje, ressoou clara e firme- 
mente — como sempre acontece quan- 
do me encontro com trabalhadores — 
que não podemos seguir vivendo e 
trabalhando como antes. Temos que 
mudar muito, se não queremos o atra- 
so do nosso país. As dificuldades não 
nos assustam. 

O pais e a sociedade estão em mo- 
vimento. O povo já não é como antes, 
tudo muda. A perestroika ganha força, 
o povo e os trabalhadores tomaram-se 
mais exigentes, não recuam nos seus 
princípios. Temos que nos manter em 
nossas posições e mantê-las, não po- 
demos recuar nem entrar em pânico. 

Vivemos uma etapa crucial. Temos 
pluralidade de opiniões, transparência 
e autogestão econômica, mas também 
métodos obsoletos de administração 
arbitrária. Apesar de tudo, as pessoas 
superaram as dificuldades do período 
transitório, estamos na etapa mais di- 
fícil, a fase em que pusemos mãos à 
obra. A perestroika está pisando os 
pés de algumas pessoas e compreen- 
demos por que resmungam e estão 
descontentes. Mas são coisas que cedo 
ou tarde se colocarão nos seus devi- 
dos lugares. A perestroika está volta- 
da a todo o país, para todo o povo e 
para cada pessoa. A perestroika é in- 
dispensável porque está em jogo o 
nosso futuro. O povo ganhará melho- 
res condições de vida com o desen- 
volvimento da indústria, da agricultu- 
ra, dos setores de serviços, da cultura 
e lazer. A perestroika nas relações 
internacionais também corresponde 
aos nossos interesses. 

OS QUADROS E OS SALÁRIOS 

Falemos agora dos quadros. Preci- 
samos de especiaMstas, de pessoas 
competentes. Precisamos de uma nova 
geração de quadros, sensíveis e de- 
votados à perestroika e dispostos a 
colocar os seus conhecimentos a ser- 
viço da renovação. Em que fase falha 
a perestroika? Faiou-se aqui da juste- 
za e oportunidade das decisões toma- 
das pelo poder central. Porém, estas 
decisões ao chegarem aos coletivos de 
trabalhadores transformam-se, muitas 
vezes, em algo que perdeu o sentido 
original. Existem aqueles que ficam 
em compasso de espera, ou mesmo 
opõem-se às mudanças. Dissemos em 
Leningrado que devíamos das oportu- 
nidade a que todos pensassem bem. 
Essa oportunidade foi dada. Passaram- 
se quatro anos. Hoje sentimos que vo- 
cês estão no limite da paciência e que 

por vezes nos mostramos tolerantes 
demais. 

Mas, vamos pensar no seguinte; 
quem é que, nos termos da lei, tem di- 
reito de resolver todas as questões re- 
lativas aos quadros numa empresa? 
São vocês. E o que fazem os conse- 
lhos dos coletivos de trabalhadores? 
Que se reunam e resolvam os proble- 
mas! Aliás, muitos fazem isso. Quanto 
mais depressa avançar a reforma eco- 
nômica, mas fácil será resolver a 
questão dos quadros. O que é a em- 
preitada? É uma nova distribuição dos 
quadros nas empresas, oficinas e bri- 
gadas. O pode central deve ocupar-se 
das estruturas que ficam acima das 
empresas. Vamos resolver esta ques- 
tão, camaradas! 

O problema dos quadros não é me- 
nos atual a nível de distrito, cidade 
etc. Há quadros que se limitam a 
"matar o tempo" no trabalho. Mas, 
vejam bem o impulso que a reforma 
política dá à renovação dos quadros 
em geral e dos deputados dos sovietes 
em particular. É evidente que trans- 
formará os nossos sovietes. Apesar 
das dificuldades, as pessoas saberão 
escolher os deputados mais compe- 
tentes e dignos. 

Antes era mais fácil trabalhar. Os 
problemas eram resolvidos de maneira 
muito simples: um funcionário era 
substituído por outro. Hoje, é a pró- 
pria perestroika que revela as qualida- 
des dos quadros, aponta quem é capaz 
de tomar iniciativas e gerir uma em- 
presa. Lembro-me bem de uma época, 
não muito distante, em que a adminis- 
tração dos kolkhoses e sovkhoses em 
certas regiões se renovava de 60 a 80 
por cento de cinco em cinco anos. 
Tais mudanças melhoravam a situa- 
ção? De modo algum. Por que a mera 
troca de quadros não muda nada. As 
mudanças devem ser feitas com inteli- 
gência considerando a atitude dos 
quadros em relação à perestroika, a 
sua competência e capacidade de ava- 
liar corretamente a situação, aplicar 
novos métodos de trabalho e produção 
e lidar com as pessoas. 

Nada mudará, porém, enquanto os 
próprios coletivos de trabalhadores, 
conjuntamente com as cédulas partidá- 
ria e sindical, não participarem da 
formação da política de quadros de 
acordo com os princípios do socialis- 
mo. E tempo de deixarmos de "vender 
gato por lebre" às empresas. Há que 
procurar quadros nelas próprias. Isso 
não significa que se rejeite por com- 
pleto a possibilidade de transferência 
de bons quadros para outras empresas 
e instituições. Só que são os repre- 
sentantes dos trabalhadores que de- 
vem decidir. 

Por mais paradoxal que possa pare- 
cer, a oposição a mudanças econômi- 
cas progressistas parte, às vezes, de 

especialistas e dirigentes. Por quê? A 
verdade é que os especialistas das 
empresas, kolkhozes e sovkhozes têm 
bons ordenados — que estão sendo 
aumentados —, mais prêmios equiva- 
lentes e vários ordenados que auferem 
pelo que é produzido acima dos pla- 
nos. A sua remuneração lhes assegura 
um nível de vida razoável e, indepente 
dos resultados do trabalho, está ga- 
rantida. Não os estimula a inovar, a 
procurar novas soluções ténicas e 
econômicas, a aumentar a produtivi- 
dade do trabalho. Com a introdução 
da empreitada, os especialistas serão 
obrigados a trabalhar mais e ganhar 
em função do seu trabalho. 

Que os especialistas ganhem o 
quanto puderem. Devemos valorizar 
as capacidades e os conhecimentos 
das pessoas, pois qualquer país do 
mundo considera isso a sua maior ri- 
queza. Há anos os Estados Unidos 
andam comprando cérebros mundo 
afora e não reparam nos gastos. 
Quanto a nós, devemos dignificar os 
trabalhadores de talento que põem as 
suas forças e conhecimentos a serviço 
do povo. Devemos estimular mate- 
rialmente o seu trabalho. De resto, is- 
so se enquadra perfeitamente no prin- 
cípio socialistas "de cada um segundo 
as suas capacidades, a cada um se- 
gundo o seu trabalho". 

GARANTIAS SOCIAIS E 
MELHORIAS NA PRODUÇÃO 

Há quem diga que, agora que as 
explorações agrícolas e empresas in- 
dustriais passam a trabalhar em regime 
de arrendamento, compete às próprias 
pessoas definir o sistema salarial. Elas 
sabem o que cada um ganha e o que 
cada um trabalha. Certo. Eis que sur- 
ge aqui um problema relacionado com 
as garantias sociais. Isso decorre da 
natureza do nosso sistema socialista. 
O Estado deve garantir que, seja qual 
for a situação em que se encontre, as 
pessoas ganham um salário mínimo. 
Temos que penar nisso. Temos que 
assegurar a proteção social dos traba- 
lhadores, a par da assistência médica e 
de ensino gratuitos. Mas há que revi- 
sar tudo que se relaciona com tarifas, 
categorias profissionais e o trabalho 
pro empreitada. São os problemas que 
não podem ser resolvidos com preci- 
pitação. Quando o arrendamento ga- 
nhar terreno, saberemos melhor como 
agir. Hoje, por exemplo, interveio o 
motorista Sissoev, que trabalha com 
um carro alugado. Falou-nos do sis- 
tema de tarifas que usa. Ora, se al- 
guém aluga um automóvel, tem que 
trabalhar bem, independentemente da 
categoria profissionais que tenha. Isso 
implica relações novas entre as pes- 
soas, um nível muito diferente de tra- 



balho e de rendimento. O principal é 
não chegar a extremos. 

Acho que conseguiremos estimular 
nossos quadros para que se empenhem 
mais na reforma. As nossas opiniões 
não são divergentes. Nem nós, aqui, 
no aparelho central, nem vocês, repre- 
sentantes das coletividades dos traba- 
lhadores, estamos contra a que as pes- 
soas ganhem bem, desde os trabalha- 
dores até os dirigentes. Mas que isso 
se faça sobre a base do progresso, so- 
bre a base de um novo sistema de re- 
lações de produção, no qual o traba- 
lhador esteja no centro. 

Alcançaremos bons resultados se o 
novo sistema de relações econômicas 
se apoiar no progresso técnico-cientí- 
fico. Sem progresso técnico-cientffico, 
qualquer sistema progressista está 
condenado. Eu, por exemplo, aprecio 
muito a iniciativa do diretor do centro 
de pesquisas e de produção "Kvant", 
Skokov e seus companheiros, que de- 
cidiram renovar a produção e a tec- 
nologia a cada quatro anos. E se eles 
não fizerem isso, a empresa não se de- 
senvolverá nem terá mais lucros. 

É preciso ainda falar e escrever so- 
bre a pouca atenção que a nossa im- 
prensa e os outros meios de comuni- 
cação social têm dado ao progresso 
ténico-cientffico. 

O presente encontro demonstrou 
que definimos corretamente, no Plená- 
rio de Junho de 1987 do CC do 
PCUS, os problemas presentes: habi- 
tação, alimentação e artigos de con- 
sumo. Vamos tratar disso a sério. No 
campo da construção habitacional, 
devemos encontrar novas soluções, 
aproveitando a iniciativa local e refor- 
çando as infraestruturas in loco. O 
maior problema que enfrentamos são 
os materiais de construção e as in- 
fraestruturas. E preciso alterar essa 
situação, estimulando economica- 
mente a iniciativa das pessoas. 

E preciso juntar esforços e meios 
para criar pequenas empresas. Sd as- 
sim, agindo em conjunto, poderemos 
resolver o problema de moradia. O 
Cazaquistão, as regiões de Oriol, Li- 
petsk e outras já provaram que isto é 
possível. 

O mercado de consumo está viven- 
do uma situação difícil. A população 
dispõe de uma grande massa de di- 
nheiro sem utilizá-lo. É necessário in- 
crementar a produção de artigos in- 
dustriais e de consumo e gêneros ali- 
mentícios e, antes de mais nada, de- 
senvolver o setor dos serviços. Até 
hoje dedicamos pouca atenção a este 
setor. Tentamos equilibrar o mercado 
através da vencia de bebidas alcoóli- 

cas, importações e aumento dos pre- 
ços de peles e ouro, mas não alcança- 
mos o resultado pretendido. Agora se- 
guimos uma política correta que visa 
criar uma base moderna de produção 
de mercadorias nacionais, reequipar as 
indústrias leve, alimentícia e trans- 
formadora, modernizar a agricultura e 
os serviços. Há ilimitadas possibilida- 
des neste campo, e vamos procurar 
intensamente novos métodos para al- 
cançar esse objetivo. Já este ano de- 
vemos incrementar consideravelmente 
a produção de artigos de consumo. 

A CLASSE OPERÁRIA 
NO CONTROLE GERAL 

Deparamos às vezes com manifes- 
tações de egoísmo por parte de certos 
grupos. A imprensa já começou a falar 
neste fenômeno. E tem razão. Há 
quem pense: ganhei hoje, ótimo; tam- 
bém vou ganhar amanhã. Alguns fi- 
cam contentes quando conseguem 
produzir menos ou deixar de produzir 
artigos baratos, mesmo que a popula- 
ção necessite deles. Não é nenhuma 
vitória, camaradas! No final das con- 
tas, eles também serão prejudicados 
quando forem fazer compras. O in- 
cremento da produção de artigos de 
consumo generalizado é uma tarefa de 
todos nós. A classe operária deve 
controlar a produção e a distribuição. 
Temos que elaborar um documento 
que dê plenos poderes aos operários 
nesse sentido, porque infelizmente há 
muitos vigaristas no nosso país. 

Também é uma tarefa inadiável, 
como foi aqui assinalado. Devemos 
proceder com maior rigor fazendo 
com que as leis sejam respeitadas. 
Temos que intensificar a luta contra 
todos os fenômenos negativos e cri- 
minosos, contra todos aqueles que le- 
vantam a mão contra as pessoas e a 
propriedade individual e estatal, que 
fazem trapaças, enganam ou levam 
uma vida parasitária. Temos de iniciar 
uma luta decisiva e sem retrocesso. 

A perestroika começou por revelar 
os problemas que enfrentamos. Conti- 
nuaremos a estudar a nossa sociedade 
arrancando as raízes dos fenômenos 
que nos preocupam. Contudo, cama- 
radas, a perestroika, só terá êxito se a 
análise dos problemas for seguida de 
um trabalho construtivo, difícil, per- 
sistente e vivo. 

O PARTIDO E 
SUA RESISTÊNCIA 

Penso que são justas as observa- 
ções feitas em relação à imprensa. 
Deve ser seguido o princípio: é neces- 
sário manter uma atitude crítica para 
com o trabalho e o passado e resolver 
abertamente todos os problemas. 
Contudo, há discussões e discussões. 
Para que servem, por exemplo, as dis- 
cussões sobre o pluralismo partidário? 
Não têm razões para existir. Mesmo 
havendo três ou quatro partidos, é 
possível impor uma ditadura em que 
ninguém poderá falar e respirar livre- 
mente. O principal é que o clima na 
sociedade seja democrático, que as 
instituições democráticas tenham in- 
fluência e que o povo possa de fato 
tomar decisões, controlar e criticar. O 
principal são a democratização da vi- 
são social e estatal e a glasnost. O 
Partido não se desviará desse caminho 
e usará todo o seu prestígio para 
apoiar esse processo. Isso significa 
que devemos defender os nossos valo- 
res em condições democráticas e ofe- 
recer resistência a todos os que nos 
impedem de avançar. 

O nosso Partido tem grandes po- 
tencialidades. Provou a sua força e 
maturidade. E um Partido capaz de re- 
sistir a todas as provas e assumir res- 
ponsabilidades pelo que se passou e 
está se passando no país. Propôs uma 
política que responde aos interesses e 
aspirações mais profundas do povo e 
vai defendê-la. Esperamos, camara- 
das, que a classe operária apoie ati- 
vamente essa política, porque é o Par- 
tido dos trabalhadores e defende os 
interesses destes. Devemos emendar 
todos os erros que foram cometidos no 
passado. Estes encontro mostrou que 
o destino do Partido, do país e do so- 
cialismo são as maiores preocupações 
dos presentes. É justo. É o seu Parti- 
do. E o nosso e o seu Partido! 

Desejo a todos vocês êxitos, desejo 
que mantenham firmemente a posição 
da classe operária. Sem uma posição 
firme e decisiva da classe operária não 
conseguiremos resolver as tarefas 
históricas da perestroika. Isso é o 
principal. Nenhuma política é válida 
enquanto 'não for apoiada e materiali- 
zada pela classe operária. Sentimos 
esse apoio e não nos desviaremos do 
caminho traçado. O encontro de hoje 
deixou-nos mais entusiasmados e con- 
victos. 

Boa sorte! 



O Panamá é o Canal 

A HISTÓRIA DE UM PAIS INVENTADO 

Antes e depois das eleições presidenciais no Panamá, 
durante o mês de maio passado, muito se falou na 
imprensa burguesa desse país centro-americano. Os 
fatos sensacionais deixaram de acontecer e o assunto 
Panamá saiu da pauta dos grandes jornais. Mas a 
importância estratégica desse país não saiu da pauta dos 
EUA. A qualquer momento poderemos ter novos fatos 
sensacionais sendo explorados pela imprensa 
internacional. Afinal, por que é que os EUA se 
preocupam com esta pequena nação, um pedaço apenas 
desse imenso quintal que é a América Latina e Caribe? 
Por que tanto barulho? 

Os recentes acontecimentos 
no Panamá trouxe a tona um 
valor que o imperialismo 
pretende afundar a questão 
da soberania nacional. 
Juntamente com esta questão 
emerge a necessidade de se 
entender com maior precisão 
os interesses imperialistas na 
região centro-americana. 
Mais precisamente na Zona 
do Canal do Panamá. 
Poucos tem clareza de que a 
partir do tratado 
Torrijos-Carter de 1977, se 
acendeu a faísca de 
questionamentos a fundo do 
imperialismo. Está em jogo a 
soberania de uma nação e de 
toda uma região. 
A campanha internacional 
de difamação promovida 
pelos EUA contra o governo 
panamenho atingiu o seu 
objetivo principal. Ou seja, 
isolar o país regionalmente. 
A começar pelo seu vizinho, 
a Costa Rica. 
Hoje o Panamá não participa 
do Grupo de Contadora, 
nem do Grupo dos Oito, 
instâncias internacionais de 
gestão da paz na América 
Central. 
A América Latina, mais uma 
vez, está subordinada e 
dividida diante da política 
intervencionista dos EUA. 

Alguns governantes pensam 
em superar suas crises 
econômicas locais dando seu 
apoio político às ações 
norte-americanas em troca 
de uns 30 dinheiros do FMI. 

SANTA FÉ II 

A política intervencionista 
dos EUA está explicitada em 
mais um documento - Santa 
Fé U: uma estratégia para a 
América Latina nos anos 90. 
Este documento foi 
elaborado por setores 
conservadores ügados ao 
governo republicano dos 
EUA. "A expulsão de 
Manuel Antônio Noriega e a 
realização de eleições não 
serão suficientes para 
instaurar um regime 
democrático no Panamá", 
adverte o documento. E 
preciso alterar as estruturas 
jurídicas do país, de tal 
forma que se permita maior 
intervenção dos 
norte-americanos em 
assuntos internos, inclusive 
se repense a devolução do 
Canal de forma realística. 

METAS CLARAS 

Algumas premissas que 
indicam os passos que 
antecederiam uma 

intervenção: as "forças 
democráticas", de oposição, 
enfrentam um governo de 20 
anos, corrupto, totalitário e 
anti-democráüco; esta 
ditadura não resolveu os 
problemas econômicos e 
sociais; a infiltração 
comunista e o risco de 
terrorismo contra os 
interesses e famílias 
norte-americanas em 
território panamenho; 
existem forças civis, 
honestas que combatem 
"civicamente" o regime, 
mas não tem armas. 
Isto posto, é preciso traçar 
algumas estratégias: 
demonstrar que as forças 
civis de oposição esgotaram 
todos os meios pacíficos, 
inclusive as eleições; 
demonstrar que os EUA 
toleram tudo, mas não 
aceitam por em risco o 
funcionamento do Canal; 
estar preparados para um 
eventual confronto entre o 
governo panamenho e o 
povo, tendo em vista o 
descontentamento social e 
político; atender 
prontamente a solicitação de 
uma oposição 
"legitimamente" eleita 
impedida de tomar posse do 
governo, no sentido de 
garantir a "normalização" 
democrática. Para tanto 
existe o Comando Sul, com 
10 mil homens, prontos para 
praticar uma ação salvadora 
e humanitária. 

DIFAMAÇÃO E 
BOICOTE 

Além de forçar a retirada, 
ainda que temporária, do 
Panamá dos Grupo de 
Contadora e Grupo dos 
Oito, em março de 88 
Washington congelou os 

depósitos do Banco 
Nacional do Panamá, em 
território norte-americano, 
no valor de 53 milhões de 
dólares e os transferiu para a 
conta do então presidente da 
República do Panamá Eric 
Del Valle. Proibiu mais de 
100 bancos 
norte-americanos a transferir 
dinheiro para suas filiais no 
Panamá, cancelou 
empréstimos e doações 
financeiras e suspendeu os 
pagamentos conveniados nos 
tratados do Canal do 
Panamá A falta de 
pagamento de cerca de 400 
milhões de dólares acarretou 
uma forte crise financeira no 
país, que nem se quer conta 
com moeda própria. A 
moeda do Panamá é o dólar 
que alguns insistem em 
chamar de balboa. 
Também foi suspensa a 
compra de açúcar do 
Panamá, e os EUA retiveram 
1,3 milhões de dólares 
resultado da venda desse 
produto às empresas 
norte-americanas. Para 
concluir, o Panamá foi 
excluído do acordo da 
Cuenca do Caribe, cujo 
programa concede 
benefícios alfandegários 
para os países protegidos. 
As forças políticas de direita 
contam com o apoio dos 
EUA através de sua 
embaixada no Panamá; e 
também com a propaganda 
ostensiva e internacional 
contra as principais figuras 
do governo e a guerra 
interna de desinformação e 
rumores. Até a religião é 
usada como um instrumento 
de manipulação em favor da 
oposição. As autoridades 
maiores e menores de 
diversos escalões do 
governo norte-americano, ^^ 



sistematicamente, emitem 
declarações, ameaças e 
calúnias contra o Panamá. 
Da mesma forma, os 
incidentes militares são 
freqüentes e servem de álibi 
para ataques diplomáticos. 
O circo está bem armado 
para um teatro do tipo 
Granada. Mas será tão fácil 
assim? 

AS FORÇAS EM LUTA 

Nas recentes eleições 
disputadas em maio, as 
torças políticas concorrentes 
estavam assim 
representadas: 
A ADOC - Acción 
Democrática de Oposición 
Civilista - que representa o 
clássico partido 
conservador, oligárquico, 
sanguinário, 
democrata-cristão, banido do 
poder a 20 anos. Seu lema é 
a democracia, e por trás a 
garantia da presença militar 
norte-americana, bem como 
a restauração do nepotismo e 
vassalagem do passado. 

A COLINA - Coalición de 
Liberación Nacional - 
integrada por partidos 
anti-imperialistas, inclusive 
o Partido Revolucionário 
Democrático, torrijista, 
seguidores de Ornar 
Torrijos, presidente 
panamenho morto num 
misterioso acidente aéreo, 
em 31 de julho de 1981, 
logo depois de Reagan subir 
à presidência. A 
característica da COLINA é 
seu nacionalismo, que 
segundo alguns analistas, 
não é tão firme como as 
bandeiras de Torrijos, que 
aliava ao nacionaüsmo a 
participação popular ao 
nível do poder. 
Pela ADOC concorreu 
Guillhermo Endara, apoiado 
abertamente pelos EUA. 
Estes enviaram, através da 
CIA, para a campanha do 
candidato de oposição, além 

de outros apoios, 10 milhões 
de dólares, aprovados por 
Busch. 
O candidato da COLINA foi 
Carlos Duque, apoiado pelo 
governo e pelas Fuerzas de 
Defensa de Panamá - FDP, 
comandadas pelo general 
Noriega. 

QUEM GANHOU? 

No mesmo dia das eleições 
ambos declararam-se 
vencedores, apresentando 
diferentes pesquisas de 
opinião. Ambos admitiram 
que houve fraude eleitoral, 
mas cada um atribula a culpa 
em seu adversário. 
Durante a campanha as duas 
forças políticas, por 
diferentes motivos, 
conseguiram reunir milhares 
de pessoas em seus 
comícios. É bom lembrar a 
intensa campanha de 
difamação desenvolvida 
pelos EUA bem antes das 
eleições, e a intromissão 
direta e ilegal da delegação 
de "árbitros" 
norte-americanos comandada 
pelos ex-presidentes Carter e 
Ford. Isto, por si só, já 
viciaram a eleições 
panamenhas. Esta delegação 
esteve presente em todas 
juntas eleitorais fiscalizando 
o pleito. Eles, que meses 
antes das eleições previam 
fraude, e no final das 
eleições confirmaram a 
previsão. Eles mesmos 
contribuiram negativamente 
no processo eleitoral. 
A ADOC, apesar de não 
reconhecer o presidente 
atual, cujo mandato termina 
em le de setembro, resolveu 
participar do processo 
eleitoral na esperança de 
vencer ou criar clima para 
uma intervenção dos EUA. 
A oposição apostava mais na 
crise do que na vitória. 
Depois da anulação das 
eleições pelo Tribunal 
Eleitoral do Panamá, as 
forças políticas tenderam 

para a negociações. De um 
lado, a COLINA se 
propunha a negociar uma 
Junta Provisória, bem como 
convocar uma Assembléia 
Nacional Constituinte. A 
ADOC já não exigia com 
tanta ênfase a destituição de 
Noriega. 

O IMPERIALISMO 

Os atuais conflitos entre o 
Panamá e os EUA tem como 
ponto de referência mais 
destacado a devolução do 
Canal para o povo 
panamenho. 
Em 1977, Omar Torrijos, 
presidente do Panamá, 
Jimmy Carter, presidente 
dos EUA assinaram um 
tratado que garante ao 
Panamá a posse do Canal em 
1999. De lá para cá as 
coisas mudaram muito. 
Em 1984, os EUA 
consideraram as eleições 
presidenciais fraudulentas 
porque o vencedor Nícolas 
Barletta, da UNADE, de 
direita, se filiou na última 
hora ao PRD, torrijista, sem 
ser torrijista. Mas Barletta 
era de confiança do FMI e 
implantou reformas que 
aboliram conquistas dos 
panamenhos no governo de 
Torrijos. 
O povo foi às ruas e Barletta 
teve que renunciar, dando 
lugar a Eric Del Valle, mais 
a direita ainda. Este acabou 
de implantar as reformas. 
Em fevereiro de 1988, 
depois de uma visita médica 
a Washington, Del Valle 
destituiu o comandante das 
FDP, Manuel Antônio 
Noriega. A Assembléia 
Legislativa considerou que o 
presidente da República é 
quem deveria sair, pois o ato 
do presidente violava 
inúmeros pontos da 
Constituição. Destituído, 
Del Valle não foi para casa 
e sim para a embaixada dos 
EUA, de onde foi conduzido 
para a sede do Comando Sul 

e ali foi reconhecido como o 
legítimo presidente do 
Panamá. 
A partir deste momento 
estava aberta a crise e uma 
campanha internacional de 
difamação contra o governo 
panamenho e 
especificamente contra 
Noriega. 
Por que esse general 
incomoda tanto? 

NORIEGA 

Durante muitos anos 
Noriega foi considerado 
pelos EUA como um aliado 
do Departamento de 
Controle de Drogas (DEA). 
Em duas oportunidades 
Noriega recebeu carta de 
agradecimentos, onde era 
reconhecido seu papel no 
combate ao tráfico de 
drogas. 
Mas, Noriega passou a 
aplicar, depois de assumir o 
comando das FDP, uma 
política nacionalista e 
popular nas fileiras no 
Exército e isso não agradou 
aos EUA. De exemplo a ser 
seguido, Noriega passou a 
ser um inimigo a ser 
combatido por seu suposto 
envolvimento com o tráfico 
de drogas. 
Na noite em que o 
porta-aviões "USS 
Bellatrix" desembarcava 
toneladas de material béüco 
no Canal, o PRD organizava 
um ato de apoio ao processo 
de libertação nacional com a 
presença de Noriega. Em 
meio a perfumes fortes e 
flores tropicais, o general foi 
ovacionado por milhares de 
pessoas. Em seu redor as 
FDP se mantêm unida. 
Exemplo: um complô 
promovido por Andrés 
Perez, presidente da 
Venezuela para derrubar 
Noriega, foi descoberto em 
menos de 24 horas. 
Referindo-se, muito mais a 
Torrijos que a Noriega, os 
comunistas panamenhos ^^ 



Quinzena 

insistem que não estão 
apoiando um militar, mas a 
política patriótica das FDP, 
porque a sua posição 
coincide com a bandeira dos 
comunistas. "O que será 
amanhã?, ninguém pode 
prever", disse um líder 
comunista. 

TORRUOS 

O general Omar Torrijos foi 
eleito presidente do Panamá 
em 1968. Integrou na luta 
pela libertação do 
colonialismo e da possível 
ocupação estrangeira um 
projeto de desenvolvimento 
e de participação popular. 
Isto combinado à aliança 
com setores financeiros e 
econômicos. Torrijos não 
desconhecia a contraditória 
realidade de um país que 
baseava a sua economia num 
canal que liga dois oceanos. 
Além disso, de ser o ponto 
nevrálgico das atividades 
financeiras, comericais e de 
serviços a nível mundial. 
Em seu governo, as FDP 
foram robustecidas, na 
tentativa de equilibrar a 
presença direta do Exército 
de uma superpotência 
imperialista. As FDP têm 
sua autonomia garantida 
pela lei n- 20 e aqui reside 
um dos pontos em que os 
EUA se intrometem, não 
aceitam e querem abolir. 
Torrijos interpretava essa 
autonomia como um 
contrapeso à presença, 
dentro do país, de outro 
Exército - o 
norte-americano. Esta lei é 

importante para os 
panamenhos, tanto é que o 
PRD tem reafirmado a sua 
aliança estratégica com as 
FDP. 

E O CANAL? 

No Tratato Torrijos-Carter 
de 1977, os EUA se 
comprometeram a entregar a 
administração do Canal em 
janeiro de 1999 e a entrega 
das suas instalações e a 
retirada dos militares em 31 
de dezembro de 1999. Será? 
O Canal do Panamá não é 
importante apenas porque 
passam por ele 36 navios 
por dia. 

Segundo um artigo 
publicado em maio no jornal 
The Mianu Herald, a CIA e 
a Agência de Segurança 
Nacional (NSA) utilizam a 
base aérea de Howard para 
as ações de espionagem 
aérea sobre a Nicarágua e as 
zonas controladas pela 
guerrilha de El Salvador. 
Em outras instalações 
militares, o Exército e a 
Marinha operam estações de 
escuta eletrônicas e 
radiofônicas com as quais 
controlam as atividades de 
vários governos de países 
latino-americanos. 
Especialistas da NSA 
controlam do Canal as 
transmissões de telex, fax e 
telefone na América Central, 
norte da América do Sul e 
parte do Caribe. 
Nas instalações militares, 
especialistas treinam 
soldados norte-americanos 
em guerra de guerrilhas e 

operações especiais de 
contra-insurgência. 
Em suas bases militares - 
Howard, Fort Clayton, Fort 
Kobbe, Fort Amador,' 
Rodman Naval Station e a 
Base Albrook da Força 
Aérea, permanecem 10 mil 
soldados. 
A base de Howard é a mais 
importante do continente, 
fora do território 
norte-americano, e sede do 
famoso Comando Sul das 
Forças Armadas dos EUA. 
"Os EUA tem em suas bases 
no Panamá um olho 
eletrônico que vigia a 
América Latina 24 horas por 
dia", disse Ruben Dario 
Souza, secretário-geral do 
Partido dei Pueblo 
(comunista). O Canal 
também é considerado a via 
natural para o apoio lojístico 
de qualquer mobilização de 
tropas e de suma 
importância para a OTAN. 

"Os EUA - disse Souza - 
não podem abandonar o 
controle tradicional do 
Panamá. E deve competir 
agora com um país que se 
considera a potência natural 
do Pacífico: Japão". 

Se o Canal era considerado 
um problema regional, hoje 
transcende até a América 
Latina, pelas condições do 
Pacífico Sul. 

BATALHÕES DA 
DIGNIDADE 

tf 

Segundo a revista 
panamenha Diálogo Social, 
o Panamá se converteu num 

laboratório experimental de 
novos ensaios 
contra-revolucionários, não 
porque exista üma revolução 
no Panamá, mas porque 
existe condições 
revolucionárias na América 
Central e 
pré-revolucionárias em 
outros países do continente. 
A volta do sentimento 
anti-imperialista levou a 
formação dos Batalhões da 
Dignidade. São voluntários 
que a mais de um ano 
recebem instruções militares 
para se defender de uma 
eventual invasão dos EUA. 
Com armas M-l e FAL, 
treinam a poucos metros das 
bases militares imperialistas. 
Carlos Barber, do Hospital 
das Crianças, participa três 
vezes por semana dos 
treinamentos. O mesmo 
acontece com dezenas de 
famílias vizinhas. Em junho 
chegou o apoio de 1500 
trabalhadores do Equador 
que se inscreveram para se 
apresentar caso o Panamá 
seja invadido. 
Para Balbina Herrera de 
Perinini, administradora do 
popular bairro de San 
Miguelito, na Cidade do 
Panamá: "Inventaram um 
país para nós que no fundo 
não era nosso. Se os EUA 
fizeram algo em nosso favor, 
foi ter provocado a 
consciência da luta pela 
libertação nacional". 

(Fontes consultadas: Barricada 
Internacional, Pensamiento Propio, 
ALAI, ACENSIAG, Notícias 
Aliadas, Siglos, Terceiro Mundo) 


