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Carnaval na ['assarela do Samba 
Rio de Janeiro 
Brasil 

Um osmas eos 
cartões-P.ostais do Brasil 
tem a assinatura da Riocop. 

Desde 1984 o carnaval mais famoso 
do Mundo tem um espaço próprio 
para mostrar sua beleza: a Passarela 
do Samba (Sambódromo), no Rio de 
Janeiro. A Riocop teve uma grande 
participação na construção deste 
verdadeiro monumento da arte mais 
popular do Brasil. Fornecendo 

"know-how" e tecnologia exclusiva 
para utilização de pré-moldados de 
argamassa armada Agora, a Riocop 
está exportando esta mesma tecnologia 
para os países do Ili Mundo. A Passarela 
do Samba é apenas um exemplo das 
aplicações que podem ser feitas através 
do processo revolucionário da arga-

massa armada Além do custo, muito 
mais baixo que as estruturas conven
cionais de concreto armado, o sistema 
permite mais agilidade na montagem 
e uma adequação perfeita a qualquer 
tipo de terreno. Veja, abaixo, algumas 
aplicações da tecnologia da Riocop 
na construção de escolas, abrigos, 

RIOCOP 

postos de saúde e centros co,nunitários. 
Para maiores informações e 

detalhes, escreva para o nosso endereço 
e solicite, grátis, um folheto. 
BR 101, Km 1 - Rod. Rio-Santos -
Santa Cruz - RJ - CEP 23560 - Brasil. 

Riocop: tecnologia de I Mundo para 
todos os povos em desenvolvimento. 

COMPANHIA MUNICIPAL DE CÓNSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E PRÉ-MOLDADOS 
BR 101 · Km 1 - Rodovia Rio-Santos - Santa Cruz - Rio de Janeiro 
CEP: 23560 · Tel.: (021) 395-4550 - FAX: (021) 395-3965 
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O PILÃO DA l\IADRU
GADA 
Neiva Moreira 
(Depoimento a José Louzei
ro) - 2f Edição 

Os repórteres são os nar
radores do cotidiano e do 
futuro. Nos salões ilumina
dos das conferências de 
chefes de Estado, nas vielas 
das guerrilhas, nas catástro
fes e no front das guerras 
declaradas, lá estão eles, 
testemunhas da História. 

Este livro é a reportagem 
com um desses repórteres: 
Neiva Moreira. Aqui, na mais 
longa entrevista que já con
cedeu, Neiva dá o 
testemunho do que viu e par
ticipou, fala da sua 
inquietação, do inconformis
mo diante das injustiças, do 
fascínio pela informação e, 
por que não dizer, pelo peri
go. 

Neste depoimento, ele 
narra episódios marcantes e, 
com visão política e lingua
gem de repórter, permite ao 
leitor conhecer e avaliar fatos 
não apenas desconhecidos 

mas, sobretudo, tergiversa
dos na "história oficial". 

464p. 
José Louzeiro 
E-208 Cr$2.300,00 

ALBÂNIA 
O mosteiro Vermelho 
Edouard Bailby 

Trancada dentro das 
suas fronteiras, adversária 
declarada das orientações 
ideológicas do Partido Co
munista soviético, depois da 
mortedeStálin em 1953, aAl
bânia não tem uma situação 
comparável ao resto do Les
te europeu. Não há nenhuma 
oposição interna organizada 
frente ao aparelho do Esta
d o. No exterior, os 
movimentos hostis ao regi
me carecem de força real. 

Os dirigentes de Tirana 
continuam firmes na sua 
convicção de que os últimos 
acontecimentos na União 
Soviética e no Leste europeu 
são a conseqüência direta da 
política ·revisionista" inaugu
rada por Nikita Kruschev. ·o 
socialismo perdeu uma bata-
1 h a mas não perdeu a 
guerra", declarou à imprensa 

Xenophon Nuschi, embaixa
dor da República Popular 
Socialista da Albânia em Pa
ris. Pouco antes, o Partido do 
Trabalho da Albânia reafir
mou claramente as suas 
posições marxistas-leninis
tas, rejeitando qualquer 
forma de multipartidarismo e 
sublinhando novamente o 
papel "fundamental" do parti
d o na edificação do 
socialismo. 
80 p. 

E-224 Cr$1.100,00 

CUBA:11\lJ>RESSÓESDE 
Ul\lTURISTA 
Oi/ma Bittencourt 

CANUDOS: 
A Guerra Sociul 
Edmundo Moniz 

É a primeira história geral 
sobre o movimento sertane
jo, na Bahia, que mobilizou o 
país inteiro e teve o seu· pon
to culminante do final do 
século XIX. 

Edmundo Moniz ocu
pou-se das origens do 
movimento, de seu aspecto 
econômico e social, do seu 
sentido utópico, das expedi
ções militares, mostrando o 
que ele significava na vida 

. estadual e nacional. 307 pág. 
E-170Cr$2.500,00 

O livro leva-nos à ilha de CIIE-PARRA 
Fidel sem se perder em teses 
sociológicas. Com riquezas 
de detalhes e rara sensibili
dade, a autora faz descrição 
fiel dos acontecimentos, 
sempre com a preocupação 
de abordar aspectos sociais 
da vida do povo cubano. 

Leitura importante para a 
compre.ensão da luta de um 
país do Terceiro Mundo para 
erradicar a fome, a miséria, a 
violência urbana e rural, o le
nocínio, o desemprego, o 
tráfico de tóxicos e o analfa
betismo. O livro é uma 
homenagem ao povo cuba
no que mostrou ao mundo a 
possibilidade de se estabele
cer uma sociedade mais 
humana e mais justa. 95 pág. 

E-228 Cr$1. 800, 00 

Latino América 
Piedade Carvalho 

"Ler este livro de Piedade 
Carvalho é mergulhar fundo 
numa sinfonia brilhante, 
onde cada instrumento apa
rece com a nitidez de uma 
estrela, iluminando nossa 
consciência e nosso cora
ção, acordando no mais 
escuro compartimento de 
nosso ser a nossa quase mo-

ribunda esperança. 
Uma catarsis psico-histó

rico-musical-revolucionária. 
E de novo a vontade de reco
locar na vitrola os discos de 
Parra, e de novo a vontade 
de repor na parede o poster 
de Che." Sérgio Ricardo -
100 p. 

E-223 Cr$ 1.300,00 
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NÓS DIZEMOS NÃO 

Eduardo Ga/eano 

A esquerda acabou? E a 
história, também acabou? 
Ainda é possível falar em so
cialismo? Cuba merece, nos 
dias de hoje, algum interes
se , algum respeito? As 
ideologias acabaram? Quem 
ensina impunidade aos jo
vens latino-americanos? 
Pode existir .dignidade na mi
séria? O que está 
acontecendo com o mundo? 

Essas - e muitas outras -
perguntas povoam as preo
cupações deste nosso 
intenso cotidiano. A história 
atropela o calendário e muita 
gente corre o risco de perder 
rumo. Sonhos e esperanças 
parecem prestes a serem tri
turados num turbilhão de 
novidades nem sempre cla
ras. E é nestes momentos de 
assombro e dúvidas que es
critores como Eduardo 
Galeano tornam-se vozes 
fundamentais. Nos textos 
reunidos neste livro o autor 
mostra-se um analista de o
lhar certeiro, acendendo 
chamas e apagando equívo
cos. 

88p. 

E-226Cr$1 .150,00 

ECOLOCV\: 
aHcrnativa para o futuro 
Walter e Dorothy Schwarz 

Como é possível nos li
bertarmos da agressão que 
nos ameaça com a guerra 
nuclear? do industrialismo 
que impõe a noção do cada 
vez mais e do cada vez maior 
- e assim esgota os recursos 
do mundo e destrói o meio 
ambiente? 

Como é possível nos li
bertarmos da dependência 
em relação a patrões, servi
ços de saúde, autoridades 
em educação, governos? 

Como é possível abrir ca
minhos e chegar a uma 
economia que valorize mais 
a qualidade que a quantida
de? a uma tecnologia 
adequada às pessoas, e não 

ECOLOGIA: 
alterna.:iva para o futuro 

imposta por governos e em
presas multinacionais? 
Como ter vidas mais simples 
e mais ricas, que se harmoni
zem com a natureza e com o 
Terceiro Mundo? Como viver 
em comunidades que se en
carreguem elas próprias da 
saúde, da educação, do 
meio ambiente e da cultura? 

196 p. 
E-227 Cr$ 2.200,00 

AilATALIIA 
DOSTRILIIOS 
Ilascs Para Uma Política 
Nacional De Transporte 
Francisco Cunha Jr. 

Este livro bate numa ve
lha tecla. Aprende-se nos 
bancos escolares que o Bra
sil tem que substituir a 

BATALHA 
DOS 

TRILHOS 
Bases para uma Politica Nacional 

de Transporte 

rodovia pela ferrovia e hidro
vi a, meios de transportes 
mais econômicos. Isto todo 
mundo sabe, mas nada é fei
to para solucionar o 
problema. 

O que não se aprende na 
escola, e o próprio autor des
conheci a, é que as 
economias possíveis supe
ram 3% do PIB. O 
desperdício não envolve 
apenas a diferença no custo 
do transporte de produtos 
essenciais, mas também vá
rios subsídios ao transporte 
rodoviário, além do investi
mento em novas fontes 
energéticas para suprir um 
consumo dispensável. 

A eliminação desse des
perdício é fundamental para 
uma nação que tem que 
crescer por seus próprios 
meios, pois sabe que nada 
deve esperar da comunida
de internacional. Francisco 
Cunha Jr. é engenheiro de 
aeronáutica, formado pelo 
ITA em 1961, ano em que ini-

ciou carreira profissional 
sempre voltada à implanta
ção de sistemas viários. 94 p. 

E-211 Cr$ 1. 000, 00 

A ESQUERDA E O GOL
PEDE 64 
Dênis de Moraes 

O autor reexamina critica
mente o papel das forças de 
esquerda no processo que 
culminou com a deposição 
do presidente João Goulart. 
Uma das atrações do livro 
são as entrevistas inéditas 
com líderes das principais 
correntes de esquerda do 
período 1960-1964 com re-

velações a respeito de fatos 
até hoje controvertidos. 

Entre os depoimentos 
polêmicos, estão os de Leo
nel Brizola, Almino Afonso, 
Waldir Pires, Darcy Ribeiro, 
Luiz Carlos Prestes, Sérgio 
Magalhães, Francisco Ju
lião, Gregório Bezerra, 
Herbet de Souza (Betinho), 
Hércules Corrêa, Celso Fur
tado e Neiva M_oreira, além 
de oficiais nacionalistas que 
se alinhavam com Jango, 
como o general Nélson Wer
n ec k Sodré, o capitão 
Eduardo Chuahy e os briga
deiros Francisco Teixeira e 
Rui Moreira Lima. 379 p. 

E-202 Cr$1.800,00 



DESENVOLVIl\illNTOE 
CONVERGÊNCIA 
Celso W. Bueno 

Celso w. Bueoo 

DESENVOLVIMENTO 
E -

CONVERGENCIA 

Adotem a rota do socia
lismo, ou do capitalismo, os 
países do Terceiro Mundo ja
mais chegarão a reproduzir 
os padrões de produção e de 
consumo das nações ricas, 
simplesmente porque esses 
padrões dependem de trans
ferências de recursos vindos 
dos próprios países do Ter
ceiro Mundo, a baixos 
preços, o que obriga aí bai
xos salários. O único 
desenvolvimento viável é o 
que otimize o uso dos recur-

sos naturais e humanos de 
cada região, do que resulta
rão padrões sóbrios, 
equilibrados social e am
bientalmente. 

Celso W. Bueno foi du
rante 10 anos membro da 
equipe técnica das Nações 
Unidas. É hoje professor da 
Fundação Getúlio Vargas. 
242p. 

E- 214 Cr$2.600,00 
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A luta do PoYO pelu Aboli
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EdmarMorel 
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Neste seu livro, Edmar 
Morei reconstitui o papel de
sempenhado pelo 
jangadeiro Francisco José 
do Nascimento, cognomina
do o DRAGÀO DO MAR, no 
contexto da luta pela aboli
ção da escravatura no Brasil. 

Estudo objetivo e seguro, 
mas com entusiasmo, o que 
dá à sua leitura especial inte
resse . Vendaval da 
Liberdade é uma obra que re
vela a ação de um bravo 
pioneiro no grande combate 
contra a explor~ção do traba
lho escravo, ainda existente 
em tantos recantos do mun
do, principalmente naqueles 
em que Imperialismo ou go
vernos impopulares exercem 
a sua poderosa e opressiva 
dominação. 217 pág. 

E-171 Cr$1.650,00 

AFACEOCULTADA 
DROGA 
Rosa dei Olmo 

O que existe por trás des
te comércio ilegal? Qual é o 
outro lado do tráfico? O que 
está além das entrelinhas do 
noticiário que o grande públi
co não percebe? Estas são 

DESCONTOS 

• 5% para assinantes ou 
• 10% para pagamento antecipado 

de assinantes e não-assinantes 

ATENÇÃO 

questões que Rosa dei Olmo 
levanta e discute em A face 
ocultà da droga. 87 p. 

E-212 Cr$1.360,00 

AOUTRA 
Um estudo antropológico 
sobre a identidade da 
amante do homem casado 
Mriam Goldenberg 

• Este livro é uma contri
buição original e inovadora 
no campo das Ciências Hu
manas, no Brasil. Pela sua 
clareza e franqueza traz da
dos preciosos para a melhor 
compreensão de trajetórias 
de mulheres que vivem em 
período turbulento, de ób
vias transformações no 
campo da moral, das relaçõ
es amorosas e da família. 

Este material só poderia 
ter sido coletado por pesqui
sadora dedicada e sensível. 
Ao analisar seus dados, Mi
riam Goldenberg levanta 
questões que abrem cami
nho para novas pesquisas. 
Como todo trabalho pionei
ro, este terá, forçosamente, 
desdobramentos." Gilberto 
Velho - 84 pág. 

E-222 Cr$ 1.080,00 
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AgueITado 
Golfo serviu 
para revelar 
a eficácia 
de novas 
tecnologias 
bélicas, 
mas não 
encontrou 
solução 
para os 
graves 
problemas 
da região 

Apesar dos 
riscos, a ordem 
dos jesuítas 
atrai na 
América Central 
novos recrutas 
para sua missão 
social junto 
aos pobres 

O chamado Projetão 
não conseguiu ainda 
eliminar as dúvidas 
quanto a sua 
viabilidade, 
principalmente por 
apontar numa 
direção que 
contradiz a 
orientação 
neoliberal, que 
marca o governo 
Collor 



O Rio de Janeiro vai sediar em junho de 1992 a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, urna reunião planetária de debate sobre 
as questões ecológicas. 

E a revista Ecologia e Desenvolvimento, lançada em n1arço, 
pela Editora Terceiro Mundo, pretende contribuir para 

a análise e divulgação dos grandes ternas desse 
encontro histórico. 
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NOS ANOS 90. 
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PANORAMA TRICONTINENTAL 

O.jurista Raul Rettlg entregá ao presidente Aylwin o relatório 

A
CHILE 

hora da verdade 

, ,Em nome da nação, na qua-
lidade de presidente da Re

pública, peço perdão aos 
familiares da vítimas". Patri
cio Aylwin, presidente do Chi-
1 e, pronunciou essa frase 
histórica no dia 4 de março, 
em Santiago. Um pouco antes, 
tinha sido divulgada uma lis
ta com os nomes de 2.279 pes
soas assassinadas, entre as 
quais dois brasileiros, e quase 

mil desaparecidas durante os 
16 anos de ditadura militar. 

O documento foi elaborado 
pela Comissão de Verdade e 
Reconciliação, integrada por 
nove personalidades chilenas 
e presidida pelo jurista Raul 
Rettig. Durante dez meses, a 
comissão investigou os crimes 
cometidos por militares e ser
viços de inteligência chilenos 
dentro do país e no exterior de 

1973a 1989. 
O presidente Aylwin 

enviou ao Congresso um 
projeto de lei que propõe 
a indenização das famí
lias das vítimas e 
solicitou à Corte Supre
ma de Justiça a 
abertura de um processo 
para determinar os no
mes de todos os 
responsáveis pelos cri
mes denunciados. O 
presidente determinou, 
também, que o paradei
ro dos quase mil 
desaparecidos deverá 

ser estabelecido com ajuda 
das forças armadas e dos Ca
rabineiros e criou um 
organismo específico, o Defen
sor do Povo, para fiscalizar, no 
futuro, o respeito aos direitos 
humanos. 

A divulgação do documen
to da Comissão Verdade e 
Reconciliação provocou urna 
comoção dentro e fora do Chile 
porque continha detalhes dos 

métodos de tortura e assassi
na to utilizados pelos 
militares. Muitos dos oposito
res mortos foram lançados ao 
mar, enterrados em covas 
clandestinas ou dinamitados. 
O informe confirma que a ex
tinta Direção Nacional de 
Inteligência (Dina) formou 
urna rede internacional para 
a repressão dos chilenos no 
exílio. Para isso, contou com a 
ajuda dos serviços secretos do 
Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Estados Unidos. 

Corno reação, alguns par
tidos políticos de esquerda, 
grupos de defesa dos direitos 
humanos e até o ministro da 
Educação, Ricardo Lagos, pe
diram a renúncia do general 
Pinochet do cargo de coman
dante-em-chefe do exército. 

Três dias depois da divul
gação do relatório, 40 
generais emitiram um comu
nicado manifestando 
"irrestrita solidariedade" ao 
comandante-em-chefe. 

r--fLSALVADOR 

V exemplo de Guillern10 Ungo 

Em 28 de fevereiro morreu na Cidade 
do México, onde estava se tratando 

de uma longa doença cardiovasc.ular, o 
dirigente socialista salvadorenho Guil
lermo Ungo. Seu enterro, em San Salva
dor, foi acompanhado por uma multidão. 
Ungo era secretário geral do Movimento 
Nacional Revolucionário, social- demo
crata, e um dos vice-presidentes da Inter
nacional Socialista (IS). 

O presidente de El Salvador, Alfredo 
Cristiani, diplomatas estrangeiros e fun
cionários do governo participaram do 
enterro de Ungo. Uma delegação da 
Frente Farabundo Martí de Libertação 
Nacional (FMLN) foi impedida de assis
tir à cerimônia, apesar de ter lugares 
reservados. 

A contribuição de Ungo para a rede
mocratização e pacificação de sua pátria 
foi reconhecida dentro e fora de El Salva-

dor. Luís Aya
la, chileno, rep
resentante da 
Internacional 
Socialista CTS), 
disse em San 
Salvador que o 
trabalho de 
pessoas como 
Ungo eHector 
Oquelí-subse-

Guil/ermo Ungo cretário do 
MNR, assassi

nado eni princípios de 1990 na Guatema
la junto com Hilda Flores - permitiria 
que "a democracia triunfe finalmente em 
El Salvador". 

Em 10 de março, poucos dias depois 
do enterro do dirigente social-democrata, 
houve eleições legislativas e municipais 
em todo o país. Em primeiro lugar ficou a 

oficial is ta Aliança Republicana N aciona
lista (Arena), com 44% dos votos, seguida 
pelo Partido Democrata Cristão (PDC), 
com 27% e em terceiro lugar, contando 
entre 12% e 15% dos votos, o grupo de es
querda Convergência Democrática. 

Este avanço notável da esquerda te
ria permitido, pela primeira vez, que 
estivessem representados no Congresso 
a direita, o centro e a esquerda, o que te
ria estimulado as negociações de paz 
entre o governo e a guerrilha. 

Esta perspectiva, no entanto, se viu 
frustrada pelo inesperado anúncio oficial 
dos resultados, colocando em terceiro lu
gar uma força de direita próxima à 
Arena. Os dirigentes da Convergência 
Democrática denunciaram que um pro
cesso de fraude estava em marcha e 
disseran1 que podiam chegar a desconhe
cer à legitimidade da eleição. 



PANORAMA TRICONTINENTAL 

º
DIREITOS HUMANOS 

assassinato de 
jornalistas 

O Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPP) 
denunciou em meados de março, em Was

hington, que durante o ano de 1990 foram assas
sinados em diversas partes do mundo 32 
jornalistas e 99 foran1 presos·no exercício da pro
fissão. 

No relatório anual "Ataques à imprensa", o 
comitê - que funciona em Nova Iorque desde 
1981-recolheu mais de 900 casos de prisão e as
sassinato de trabalhadores da comunicação 
social em mais de 100 países do mundo. A morte 
como meio brutal de censura é utilizada, de acor
do com o informe, em 17 países, entre os quais 
figuram a Colômbia, Filipinas, Sudão e Turquia. 

Sonia Goldenberg, diretora executiva do CPP, 
disse que as restrições impostas à imprensa du
rante a guerra do Golfo e as pressões a que foram 
submetidos os jornalistas credenciados na área 
"são só um pequeno exemplo dos perigos a que se 
expõem os jornalistas no exercício de sua profis
são". 

No Pa-
quistão, 
denunciou o 
CPP, o cor
respondente 
da agência de 
notícias Reu
ter, da 
Inglaterra, Jornalista colombiana ferida em um atentado 
Mansoon 
Khan, morreu em junho, dias depois de vários ho
mens terem invadido sua casa, o espancarem e 
atirarem ácido em seu corpo, causando queima
duras de tal gravidade que ele não resistiu. 

O editor do jornal Northern SierraMadre Ex
press, das Filipinas, Reynaldo Catindig, foi 
assassinado em 15 de maio depois de ter tentado 
fotografar agentes da Empresa de Transporte 
Terrestre, suspeitos de estarem implicados na 
extorsão de motoristas de táxi. 

Na Colômbia, desde a morte de Guillermo 
Ca-no, editor do jornal El Espectador, dezenas de 
jornalistas têm sido ameaçados, submetidos a 
torturas, sequestros e mortes por organizações 
paramilitares financiadas pelo narcotráfico, de
nuncia o relatório." A morte, o sequestro e o exi1io 
são as opções que enfrentam os jornalistas colom
bianos que cobrem o tráfico de drogas", assinala 
também o documento. 

Indonésia: polícia reprime ato pela Independência de Timor 

S 
TIMOR LESTE 

índrome do Kuait 

Aguerra do Golfo contri
buiu, involuntariamente, 

para tirar do esquecimento o 
caso de Timor Leste, pequeno 
país invadido e anexado pela 
Indonésia poucos meses de
pois de sua independência de 
Portugal, em 1975. Depois do 
conflito armado contra o Ira
que, o governo de Lisboa, que 
continua sendo reconhecido 
pela ONU como administra
dor legal de Timor, decidiu 
sair de um prolongado silên
cio e apresentar perante a 
Corte Internacional de Justi
ça de Haia uma queixa contra 
a Austrália. Este país acaba 
de assinar com a Indonésia 
um tratado de exploração dos 
recursos marinhos de Timor, 
incluindo importantes jazidas 
de petróleo. 

''Do ponto de vista político 
e jurídico, a queixa de Portu
gal é muito importante, pois é 
a primeira vez desde a inva
são da Indonésia que Portugal 
toma uma posição de força e 
em relação a um país tão po
deroso como a Austrália", 
manifestou em Lisboa o diri
gente timorense José Ramos 
Horta. 

A guerra do Golfo levou di
versos políticos e analistas 

europeus a estabelecerem 
analogias com o caso de Ti
mor-Leste. A queixa 
apresentada pelo governo de 
Mario Soares contribui muito 
para reacender o interesse 
pelo tema. 

Depois da invasão de Ti
mor e de sua anexação pela 
Indonésia, em 1975, o Conse
lho de Segurança da ONU 
emitiu a Resolução 384, na 
qual "deplora a invasão e exi
ge a retirada da Indonésia de 
Timor", da mesma forma que 
no caso do Kuai t. Porém, como 
disse Ramos Horta, "ninguém 
moveu um dedo em favor de 
Timor-Leste para fazer cum
prir 'essa resolução, o que 
demonstra o uso de dois pesos 
e duas medidas e a hipocrisia 
dos Estados Unidos e demais 
países ocidentais". 

O dirigente lembrou que 
organizações internacionais 
de direitos humanos denun
ciam que 200 mil pessoas 
foram mortas pelas tropas do 
presidente indonésio, general 
Suharto, em Timor, cuja po
pulação total era de 630 mil 
habitantes. "Trata-se de um 
genocídio sem precedentes, 
ainda mais grave que o do 
Camboja", assinalou. 



PANORAMA TRICONTINENTAL 

G:AILÂNDIA 

olpe militar 

Um golpe militar derrubou 
no dia 23 de fevereiro o 

primeiro- ministro da Tailân
dia, Chatichai Choonavan. 
Ele foi preso no aeroporto da 
capital, Bangcoc, ao tentar fu
gir para o norte do país. Não 
houve resistência. 

comercial da região e para 
isso precisava de paz. Ele le
vou o primeiro-ministro do 
Camboja, Hun Sen, a partici
par das conversações de paz 
com a guerrilha do Khmer 
Vermelho, em Paris, Jacarta e 
Bangcoc. 

O governo foi assumido 
por uma junta militar, auto
denominada Comando 
Nacional de Pacificação, for
mada por membros do 
exército, marinha, aeronáuti
ca e pelo chefe da polícia 
nacional. A lei marcial foi im
posta no país, o Congresso 
dissolvido, a Constituição, em 
vigor desde 1978, foi abolida e 
os jornais e a televisão estão 
sob censura. Este é o décimo
sexto golpe de estado na 
Tailândia desde 1932, quando 
a mornarquia absoluta foi 
abolida n9 país. 

Chatichai Choonavan (no alto): derrubado pelas forças armadas 

Mas, Hun Sen afirmou, 
uma semana antes do golpe 
na Tailândia, que não assina
ria nenhum acordo teito pela 
ONU que permitisse a volta 
de Pol Pot ao governo do Cam
boja. Agora, os militares 
tailandeses devem aumentar 
a ajuda ao Khmer Vermelho e 
intensificar as ações militares 
na fronteira da Tailândia com 
o Camboja. 

O chefe do exército, gene
ral Suchinda Kaprayoon, 
garantiu a convocação de elei
ções dentro de seis meses. 
Chatichai, eleito em 1988, ti
nha um relacionamento tenso 
com as forças armadas. Ele 
tentou remodelar o sistema 
político e equilibrar melhor o 
poder entre os ministros civis 
e militares. 

MOÇAMBIQUE 

Novo partido 

As forças armadas tailan
desas aumentaram sua 
participação política durante 
os 14anosdeocupaçãomilitar 
dos Estados Unidos no país, 
entre 1961 e 1975. O chefe do 
exército, general Kaprayoon, 
afirmou que o novo governo da 
Tailândia respaldaria a volta 
qo Khmer Vermelho ao poder 
no vizinho Camboja. O Khmer 
Vermelho governou esse país 
entre 1975 e 1979. Neste pe
ríodo, calcula-se que 4,5 
milhões de pessoas tenham 
morrido em campos de traba
lho forçado e na guerra contra 

Dissidentes da Frente de Libertação de Moçambique (Fre
limo), partido no governo, encabeçados por Victor Marcos 

Saene, anunciaram a meados de março em Maputo a criação do 
partido Congresso Independente de Moçambique (Coinmo) e 
sua disposição de participar das primeiras eleições pluriparti
dárias que venham a se realizar no país. 

O Coinmo é o terceiro grupo que se organiza legalmente em 
Moçambique desde o início do processo de institucionalização 
do pluralismo político, em novembro passado. Outros grupos, 
como a União Nacional Moçambicana (Unamo) e o Partido Li-

o Vietnã. Em 1978, foi criada a 
Frente Unida para a Salvação 
do Camboja que, apoiada pelo 
regime vietnamita, derrubou 
do poder o chefe do Khmer, 
Pol Pot, em 1979. Exilado na 
China, Pol Pot passou a rece
ber armas dos militares da 
Tailândia. 

O primeiro-ministro de
posto, Chatichai 
Choonhavan, disse que queria 
"trocar o campo de batalha 
que é a Indochina pela praça 
de mercado". 

Chatichai desejava trans
formar a Tailândia no centro 

As reações internacionais 
foram desfavoráveis ao golpe 
militar na Tailândia. A Comu
nidade Econômica Européia 
(CEE) exigiu a retirada das 
forças armadas tailandesas 
do governo e a volta de Chati
chai ao poder, sob pena de 
suspender a ajuda financeira. 

A Tailândia é o país que 
mais se beneficia com a ajuda 
da CEE à Associação dos Paí
ses do Sudeste Asiático 
(Asean), tendo recebido 204 
milhões de dólares, entre 
1976 e 1987. 

bera! de Moçambique (Palmo),já funcionam abertamente e fo
ram os primeiros a pedir o seu registro. 

Segundo Saene, o novo partido defenderá uma posição que 
"expresse os valores próprios de uma nação, sem cair no comu
nismo, nem no capitalismo". O dirigente disse que o Coinmo 
representa muitos exilados residentes no Quênia e que conta 
inclusive com simpatizantes dentro de Moçambique. 

Saene propôs a formação de um governo de transição capaz 
de acabar com os argumentos usados pela Renamo para solici
tar e obter apoio militar e financeiro de países como os Estados 
Unidos. "A Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) não 
tem nenhuma razão para destruir a economia do país, mas a 
presença apenas da Frelimo no governo é o pretexto que man
tém essa organização em atividade". 
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E 
ÍNDIA 

leições 
antecipadas 

º
primeiro-ministro socialista Chan
dra Shekhar, da Índia, renunciou 

no dia 6 de março passado, após haver 
permanecido pouco mais de três meses 
no cargo. Durante as duas últimas se
manas de sua gestão, insistentes rumo
res previam o fim do apoio do ex
primeiro-ministro Rajiv Gandhi, do Par
tido do Congresso, ao partido de Shek
har, o Janata Dal (socialista), respaldo 
que lhe dava maioria suficiente para go
vernar. 

O rompimento do acordo entre os 
dois partidos se concretizou, de fato, com 
a decisão dos parlamentares do partido 
de Rajiv Gandhi de boicotar as sessões 
do Congresso nos clias 4 e 5 de março. 
Essa situação levou o chefe de Estado, 
presidente Ramaswan1y Venkataram, a 
dissolver o Parlamento 
e convocar eleições an
tecipadas, uma vez que 
Gandhi rejeitou a pro
posta de formar um 
novo governo, que lhe 
foi feita como líder do 
partido majoritário. 

Shekhar e Gandhi 
mantinham, desde no
vembro do ano 
passado, o que os meios 
de imprensa qualifica
vam de "casamento por 
conveniência". O obje- Shekhar: governo efêmero 

tivo era afastar o então 
primeiro- ministro Vishwanath Pratap 
Singh. 

Formalmente, o "divórcio" ocorreu 
quanto Gandhi descobriu, em 4 de mar
ço, que sua casa estava sendo mantida 
sob vigilância policial. Os parlamenta
res do Partido do Congresso exigiram 
uma "ação adequada" do governo contra 
essa medida e passaram a boicotar as 
sessões. 

Na verdade, durante todo o tempo, 
foi muito difícil para Shekhar governar 
com o frágil apoio dos parlamentares so
cialistas, dependendo, na prática, dos 
211 deputados do Partido do Congresso. 

C
BANGLADESH 

ofres vazios 

A nálises extra-oficiais da Comissão de 
fll>lanejamento de Bangladesh indica
ram que a dívida externa desse país, re-

c entemente 
calculada em 
pouco mais de 
três bilhões de 
dólares, aumen
tou para 10 bi
lhões. O dado fez 
crescer na mes
ma proporção as 
estimativas de 
que o governo 

Os militares absorvem 25% do orçamento do Estado interino do pre
sidente Shaha-

buddin Ahmed não poderá evitar o proces
so de estagnação econômica. 

As reservas de moeda estrangeira fica
ram praticamente esgotadas após a guerra 
no Golfo, como consequência da suspensão 
das remessas de trabalhadores bengaleses 
que residiam no Kuait e no Iraque. Ao mes
mo tempo, as despesas com o envio de 
soldados à Arábia Saudita, como parte da 
aliança multinacional que lutou contra 
Saddam Hussein, deixou os cofres públicos 
quase vazios. 

Entre as primeiras medidas da sua 
gestão, Shahabuddin Ahmed nomeou uma 
comissão encarregada de reduzir os gastos 
militares. Nos últimos anos, Bangladesh 
gastou, direta ou indiretamente, 25% do 
seu orçamento nas forças armadas. 

Em 1982 os gastos com a defesa cresce-
ram 18 %, enquanto o orçamento para 
obras civis teve um aumento de 14%. Es
sas proporções se mantiveram até o fim do 
ano passado. Segundo a comissão nomea
da por Ahmed, grande parte do dinheiro 
destinado à construção de pontes, estradas 
ou casas populares era utilizado para fazer 
mansões para militares de altas patentes e 
ampliar quartéis. 

Bangladesh, com seus quase 110 mi
lhões de habitantes e renda per cápita 
anual de 170 dólares, é considerado um 
dos países mais pobres do mundo, sendo 
que a ajuda externa constitui uma das ba
ses para o seu desenvolvimento. Em 1990, 
a ajuda vinda do exterior constituiu quase 
60% da arrecadação total do Estado. 
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Lâmia 

Palestinas sob repressão 

Escrevo para lembrar um 
tema pouco divulgado pela 
imprensa, mas que não pode
m os deixar cair no 
esquecimento, mormente os 
brasileiros solidários com a 
causa palestina, que deveriam 
tomá-lo como bandeiro. Tra
ta-se da situação da brasileira 
Lámia, hoje com 25 anos, feita 
prisioneira de Israel, pelos 
exércitos de ocupação da Cis
jordânia, há quase cinco anos 
atrás, com seu marido palesti
no. Foram condenados à 
prisão perpétua, julgados por 
tribunais de guerra em condi
ções de instância única, isto é, 
sem direito a apelação. 

Quero dar meu depoimen
to sobre Lâmia Maruf 
Hassan, como minha aluna. 
Em 1981, recém-chegada de 
Manaus, onde nasceu e viveu, 
iniciou o segundo grau num 
colégio do Brás, em S. Paulo, 
onde era muito querida por to
dos os seus professores e 
colegas, e lembrada até hoje 
por sua simpatia, inteligência 
e vivacidade. Dela guardo ain
da, com muito carinho, as 
poesias que publicava no jor
nalzinho da escola, do qual 
era redatara. Poucos anos de
pois, Lâmia viajou para a 
Palestina, de onde descende 
sua família, casou-se, teve 
uma filha e, logo após, foi pre
sa, acusada de colaborar com 
o marido, que teria participa-

CARTAS 

do do sequestro e morte de um 
soldado israelense. Lâmia 
nunca mais p6de ver sua filha 
Lubna Pah·ícia, hoje com 5 
anos e vivendo com a avó em 
São Paulo. Tenho mantido, 
assim como muitos outros 
seus amigos e pessoas em todo 
o mundo, correspondéncia 
com ela, na qual, apesar da 
censura, consegue transmitir 
toda a sua força espiritual, 
alegria de viver e esperança 
pela sua libertação e a do povo 
palestino. 

O governo brasileiro, a 
quem Lâmia apelou recente
mente, e o ministro Francisco 
Rezekjá admitiram, publica
mente, o compromissso 
assumido pela nossa diploma
cia, no sentido de libertá-la, e 
têm feito gestões para isso, 
junto ao governo de Israel. 
!I-las, até agora, tudo em vão, 
apesar das flagrantes i,regu
laridades de sua condenação e 
do fatodelapossuiranaciona
lidade brasileira, estando, 
portanto, sob a proteção do Es
tado brasileiro. 

Este é um momento parti
cularmente importante para 
apoiarmos ações de libertação 
de Lám ia. Faço o apelo a todos 
os que se sensibilizam comes
ta causa, para que entremos 
em contato, através da reda
ção de Terceiro Mundo ou 
escrevendo a mim, diretamen
te, com vista a rearticular um 
Comitê para a Libertação de 
Lámia, que já existiu aqui no 
Rio de Janeiro. 

Aluísio Lemos 
R. Lourenço da Veiga, 40 
apto. 3/304 
Ilha do Governador 
21930 Rio de Janeiro-RJ 

Nova ordem 

Desde finais dos anos se
tenta, os investimentos 
estrangeiros (produção de 

8 

mercadorias e serviços) se têm 
deslocado do Terceiro Nlundo 
para o Norte industrializado. 
Isto afeta, sensivelmente, os 
países subdesenvolvido , que 
não recebem capita is nem pela 
via dos créditos e dos emprés
timos bancários, ne111 pela via 
dos investimentos diretos. 
Atualmente, o Terceirolifondo 
recebe só um quinto dos i,wes
timentos diretos estrangeiros. 

Os 111otivos pelos quais as 
transnacionais estão deixan
do o Terceirol,lundo seriam: 1 
-o alto grau de automação e o 
aumento real de produtivida
de nos países capitalistas 

desenvolvidos, o que torna 
desnecessário procurar tanta 
força de trabalho barata nos 
países subdesenvolvidos,para 
produzir a baixo preço; 2 - os 
países terceiro-mundistas 
atravessam uma grave crise 
econômica, o que leva os países 
ricos a aproveitar os mercados 
ocidentais em expansão e o po
der de compra relativamente 
elevado nesses centros adian
tados. 

Essa tendência mundial 
deve-nos levar a estabelecer 
uma nova ordem econômica 
internacional mais justa, pa
ra solucionar os problemas do 
subdesenvolvimento. 

Humberto Chavez 
Zegarra 

São José dos Campos - SP 

Bagdá: vítimas civis 

As consequéncias dessa 
gue,ra detenninada pelo pre
sidente George Bush são um 
perigo para a paz mundial. A 
superação do conflito deve ser 
seguida de conferência inter
nacional d e paz para o Oriente 
Médio, prevista na resolução 
38 / 58 da ONU. Para isso, o 
cessar-fogo é providência de 
urgência. A guerra é de res
ponsabilidade maior dos 
Estados Unidos e dos países 
ocidentais, que, infelizmente, 
são marcados pela civilização 
cristã. A ONU precisa recupe
rar sua identidade, que é a 
busca da paz entre as nações. 

O Brasil vive, por sua vez, 
uma guerra silenciosa e fatal 
contra os trabalhadores e fun
cionários públicos, com 
arrocho salarial e demissões, 
também com falsasjustificati
vas de modernidade. Daí vêm 
os planos e medidas provisó
rias . Dados da Unesco 
indicam que mais de cinco mil 
crianças brasileiras morrem 
de fome, a cada dia. Dados que 
tendem a aumentar com este 
governo ai ual, que segue os di
tames do FMI. Nesta situação, 
o governo federal faz o corte do 
Programa Nacional do Leite 
para as crianças pobres. É o 
capital acima do homem e do 
bem-estar social. 

Marcos Antônio França 
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ORIENTE MÉDIO 

Iraque 

Entre Ve sal eseum 
novo Plano arshall 

Neiva Moreira 

A 
guerra do Golfo surpreendeu a todos. 

Durou mais de 45 dias e não as 48 horas 
programadas pelo Pentágono ou os três 

anos previstos por Yasser Arafat. 
A formidável concentração de poder e de tec

nologias bélicas - a maior da história das 
guerras - desorganizou o exército iraquiano, 
destruiu sua rede de comando e de comunica
ções e atingiu maciçamente alvos civis , 
provocando dezenas de milhares de vítilllas . 
Forças militares de 27 nações, incluindo oito 
países árabes, conhecedores do terreno, se lan
çaram contra um exército desarticulado e com 
lllínimas condições de reabastecimento. O re
sultado não podia ser outro. 

Como era previsto, o conflito armado deixou 
sequelas e persistem problemas que se revelam 
tão ou mais complexos que a armação da alian
ça militar tecida pelo Departamento de Estado 
e o Pentágono. 

O primeiro deles é o papel das Nações Uni
das. Por mais que se procure "dourar a pílula" 
com a desculpa da guerra para restaurar aso
berania do Kuait, não está sendo fácil 
restabelecer o respeito à linha de comporta
mento da ONU. Não apenas no Terceiro Mundo 
mas também nos países desenvolvidos seques
tiona o envolvimento da instituição num 
conflito armado e a sua virtual delegação de po
deres aos generais norte- americanos. O 
próprio secretário-geral, Pérez de Cuellar,já se 
insurge contra o monopólio de força que o gover
no norte-americano quer exercer no Oriente 
Médio. Ele lembrou que a "pax americana" não 
diferiria da "pax romana", que foi uma máscara 
de legalidade a um domínio político e militar 
despótico. Lamentavelmente se insurgiu muito 
tarde. 

Na Alemanha, setores sociais-democratas e 
até mesmo da governante democracia-cristã 
criticam a posição da ONU. Dois deputados do 

A guerra 
do Golfo 

serviu para 
revelar a 

eficácia de 
novas 

tecnologias 
bélicas, nias 

não 
encontrou 

solução para 
os graves 

problemas 
da região 

Partido Social-Democrata (SDP), Heidemaria 
Wieczoney e Hermano Scheer, publicaram um 
artigo assinalando que "a coalizão internacio
nal dirigida pelos Estados Unidos fez mal à 
ONU". E vão mais além, acentuando: "O fato de 
os países da Europa ocidental terem feito causa 
comum com as forças da coalizão, foi, em verda
de, um grave erro". 

Dr. Barbosa Lima Sobrinho, em recente e 
exemplar artigo no "Jornal do Brasil", avança 
na discussão, para indagar sobre o futuro da 
instituição: "O que se vai decidir é se a ONU 
continuará a existir, ou se vai acompanhar o 
destino da Liga das Nações, que fracassou pela 
falta de poderes para deter as aspirações impe
rialistas dos seus associados". 
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O Odentc Médio - Outro ponto a exami
nar neste novo pós-guerra é a situação do 
Oriente Médio e suas relações com os Estados 
Unidos. 

Uma vitória estranha essa dos Estados Uni
dos: não há notícias, mesmo no sistema de 
comunicações a serviço dos interesses ociden
tais, de qualquer demonstração de entusiasmo 
entre os árabes, pelos vitoriosos norte-america
nos. Nem no Kuait, nem na Arábia Saudita 
viram-se multidões nas ruas saudando os ven
cedores. Os aplausos - assim mesmo escassos e 
comedidos - ficaram por conta dos reis, dos 
príncipes, dos governantes, dos empresários. 

O patriarca de Bagdá, bispo Rafael Bida
wid, no recente encontro dos líderes religiosos 
cristãos do Oriente Médio com o papa, declarou 
o seguinte: "A guerra dividiu o mundo em dois: 
o ocidental e o árabe". Mais ainda: "A contenda 
exasperou no mundo árabe o re·ssentimento 
contra o ocidente e esse rancor ameaça também 
envolver,junto com o ocidente, nossas igrejas e 
o mundo cristão". 

Nenhum dos problemas da região modifi
cou-se favoravelmente com a guerra. Os árabes 
continuam divididos dos judeus e vice- versa, e 
também separados entre si, mas obrigados a 
conviver pela pressão de determinantes fatores 
históricos, culturais, religiosos e geográficos. 
Ninguém estranhe que, se sobreviver à derrota, 

ONU: alvo de 
críticas pela sua 
atuação na guerra 

A vitória da aliança 
liderada pelos Estados 
Unidos deixou sequelas e 
não contribuiu para 
solucionar os graves 
problemas do Oriente 
Médio 

Saddam Hussein volte a entender-se com os 
sauditas e até com os dirigentes sírios e kuai
tianos. Já acompanhei episódios dramáticos de 
guerras verbais (e às vezes reais) entre árabes, 
que, com o tempo, se convertem em pazes igual
mente ruidosas. Cobri algumas cenas das 
brigas e, por coincidência, dos reeencontros en
tre Kadhafi e Arafat. S6 para dar um exemplo 
dos mais representativos. 

O centro da luta dos árabes não é o Iraque, 
nem Saddam. É Israel, que funciona como um 
pólo de aglutinação entre eles. Nessa questão 
crucial, as aparentes pressões norte- america
nas em favor de uma solução de paz - que 
parecem mais propagandísticas que reais - têm 
tido resultados escassos. 

A solução do problema central - a desocupa
ção da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e das 
colinas de Golã - não está à vista. Agora mes
mo, o ultra-falcão general Ariel Sharon, 
ministro da Habitação de Israel, anunciou a 
construção de milhares de vivendas para os ju
deus emigrados da URSS, em Golã, território 
sírio ocupado. E isso depois que os sírios man
daram cerca de 20 mil soldados à Arábia 
Saudita, no enfrentamento com o Iraque. 

Mas a guerra não modificou o juízo dos po
vos sobre o propósito do sr. Bush, nem os 
temores de que esteja ele buscando uma lide
rança militar mundial com inevitáveis 
derivações econômicas. Nem tampouco acal
mou os seus inquietos parceiros. 

E aí entra um fator de perturbação muito 
forte. Os norte- americanos já abocanharam os 
melhores e maiores contratos para a reconstru
ção do Kuait. 

A Alemanha e o Japão devem ter acreditado 



que, contribuindo com bilhões de dólares para 
o "esforço de guerra", assegurariam um lugar 
privilegiado no banquete àos vencedores. Mas 
não está sendo assim. A Caterpillar, a Motoro
la, a General Motors, a Chrysler já estão 
instaladas no Kuait, ao lado da O'Brien Goins 
Simpson, que apaga os incêndios nos poços de 
petróleo, e de outras gigantescas multinacio
nais norte- americanas. 

Os japoneses se lamentam. Manabu Shimu
zu, do Instituto de Economias em 
Desenvolvimento de Tóquio, expressou em um 
artigo essa frustração: "O Japão aprendeu ago
ra uma lição amarga: o dinheiro não serve para 
comprar o respeito internacional". Ainda bem. 

O prestigioso jornal japonês Nihon Keizai 
Shimbum vai mais longe: reconheceu o isola
mento do Japão e constatou que o seu país está 
fora da "nova ordem" internacional de Bush. 

Como em Versalhes - O maior quebra-ca
beça da Casa Branca é, hoje, o Iraque. O que 
fazer com o país vencido? Saddam continua en
talado na garganta de Bush. Os 
norte-americanos e seus aliados árabes não 
querem outra coisa senão vê-lo fora do poder, 
vivo ou morto, e substituído por um político 
amigo ou um general conciliador. Jamais pelos 
xiitas (ver nesta edição o artigo "A rebelião dos 
xiitas"), que fazem do ódio aos Estados Unidos, 
o "Grande Satã", um princípio de fé. Nem tam
pouco pelos curdos. Os turcos, com milhares de 

ORIENTE MÉDIO 

A reconstrução da Alemanha 
no pós-guerra poderia 
servir como base pars 

um projeto similar 
no Iraque 

curdos sob uma ditadura implacável, jamais 
concordariam com um Kurdistão independente 
no Iraque. Nem os iranianos. 

A Casa Branca tenta agora cozinhar um 
pouco a situação no Iraque para ver em que dá 
o problema da turbulência interna. Até lá, a 
CIA busca um general substituto de Saddam, 
tenta vender aos soviéticos e chineses um acor
do de cessar-fogo humilhante para o Iraque e 
vai embalando o emir do Kuait com essa histó
ria de reparações de guerra, na qual ninguém 
acredita. Nem o sr. Bush. 

Esse tema relembra a paz de Versalhes, na 
Primeira Guerra Mundial, quando os aliados 
cobraram da Alemanha indenizações no valor 
de 13 bilhões e 200 milhões de marcos-ouro. 
Pouco foi pago, mas a cobrança contribuiu para 
criar um sentimento nacional alemão de ódio e 

revanche que resultou em Hitler, polarizador 
do rancor popular contra "a iniquidade de Ver
salhes". 

Na Segunda Guerra Mundial, os vencedo
res foram mais sábios e prudentes. Em vez de 
quererem indenizações dos alemães, lhe ofere
ceram os bilhões de dólares do Plano Marshall, 
que ajudaram a criar a poderosa Alemanha de 
hoje. E os ódios que separavam os inimigos de 
então não terão sido maiores que os de hoje ao 
Iraque. Bagdá, tantas vezes ocupada, destruída 
e saqueada ao longo de sua história milenar, co
nhece bem o sabor das derrotas militares e tem 
sabido ressuscitar de situações militares terrí
veis iguais ou piores que a atual. 

Mas é aos vencedores de hoje que cabe esco
lher entre a "paz de Versalhes" ou a filosofia de 
uma espécie de Plano Marshall regional, que 
não excluiria o Iraque, com o tempero dos sau
ditas e dos outros realistas e flexíveis 
governantes do Golfo. e 
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O difícil pós-guerra 

A questão palestina estará no centro de qualquer negociação de paz no Oriente Médio (acima, protesto contra Israel em Amã, Jordânia) 

Claudia Guimarães 
em bem havia assentado a poeira da eu-

Nforia norte-americana pela vitória na 
guerra contra o Iraque, os meios de co

municação voltavam a dar espaço às divergên
cias entre os principais prota.gonistas da 
coalizão ocidental. Cuidadosamente abafadas 
durante o conílito,já não é mais possível escon
der as posições conflitantes entre as potências 
européias e destas em relação aos Estados Uni
dos. 

A discussão tem duas vertentes: a primeira, 
é a premente necessidade dos países aliados, a 
começar pelos Estados Unidos, de traçarem 
uma estratégia comum para o Oriente Médio do 
pós- guerra; a segunda, a ruvel regional, ques
tiona a capacidade da Europa de estabelecer 
uma política externa comum , num momento 
em que o continente caminha para um processo 
de unificação (ver quadro). 

Em poucos dias, o fim do conflito no Golfo 
deixou a descoberto quão frágil era a unidade 
da aliança político-militar costurada pelo presi
dente Bush. E mais, como ressaltou Rone 
Tempest, do jornal Los Angeles Times: "Uma 
das principais consequências da guerra no Gol
fo é um forte ressurgimento do 

A guerra no 
Golfo obriga 
os EUA e a 
Europa a 

buscareni u1n 
.consenso, 
entre eles e 
junto aos 

países árabes, 
eni torno de 

u1na proposta 
depaz, que 
passa pela 
solução do 
proble1na 
palestino 

antiamericanismo na Europa. A liderança ame
ricana na guerra do Golfo desenterrou gritos de 
'abaixo o imperialismo norte-americano'". 

A principal voz dissonante vem da França e 
não só da União Soviética, que pouco antes do 
início da guerra tinha tentado, com o seu frus
trado plano de paz, assumir um papel de maior 
peso no conflito. 

Com a derrota de Saddam Hussein, o gover
no francês não demorou em se pronunciar pela 
realização de uma conferência internacional so
bre o Oriente Médio, que necessariamente 
inclua a discussão da situação dos palestinos e 
do Líbano. Essa posição foi defendida pessoal
mente por François Mi tterrand no seu encontro 
com o presidente dos Estados Unidos, George· 
Bush, na Martinica, em meados de março. 

A primeira reunião a nível presidencial en
tre os vencedores da coalizão ocidental foi 
marcada por um clima frio. A pesar de não rejei
tar totalmente a proposta francesa, Bush a 
recebeu com evasivas, afirmando que uma con
ferência desse tipo seria útil "no momento 
certo". 

O principal ponto de divergência entre os 
dois governos continua sendo a pru.-ticipação da 
Organização para a Libertação da Palestina 
(OLP) como representante dos palestinos em 
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qualquer futura negociação sobre o OrienteMé
di o. Bush concordou em estabelecer 
conversações com os palestinos, mas afirmou 
claramente que não "tem nenhuma intenção de 
retomar o diálogo" com Yasser Arafat, justifi
cando sua atitude pelo apoio dado pela OLP ao 
Iraque durante a guerra. 

Mitterrand, por sua vez, foi incisivo: "Até 
onde eu sei, a OLP é uma organização repre
sentativa e Arafat permanece como seu líder". 
E acrescentou que "é perigoso negar a um povo 
qualquer forma de identidade". 

Com essas e outras declarações, o presiden
te francês vem procurando reconstruir as 
pontes de comunicação com os Estados árabes 
em geral, e com os palestinos em particular, 
destruídas na guerra após décadas de um pa
ciente trabalho diplomático. 

No caso da Grã-Bretanha, a situação é um 
pouco diferente. John Major, sucessor da ex
primeira-ministra Margaret Thatcher, tem 
respaldado em geral a estratégia norte-ameri
cana para o Oriente Médio. Essa posição ficou 
evidente não só ao longo da guerra, quando o go
verno inglês foi um dos mais fiéis aliados de 
Washington, como agora que se discute o futuro 
da região. 

No encontro que manteve com o primeiro
ministro britânico, nas Bermudas, dois dias 
depois da reunião com Mitterrand, George 
Bush conseguiu um nível bem maior de acordo. 
Respaldando a posição norte-americana, Major 
concordou com a idéia de ouvir os palestinos em 
qualquer negociação de paz, mas também ques
tionou, sutilmente, a OLP como.seu legítimo 
representante: "Os palestinos, se eu puder fazer 
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Reunião de James 
Baker com uma 
delegação palestina em 
Jerusalém 

wna distinção entre a OLI' e os palestinos, lêm 
interesse num acordo de paz", afirmou. 

Ofensiva diplomática - As dificuldades 
para conseguir um consenso entre as forças que 
derrotaram o Iraque também ficaram eviden
tes na ofensiva diplomática do secretário de 
Estado norte-americano, James Baker, no 
Oriente Médio (Arábia Saudita, Síria, Kuait, 
Turquia Israel e Egito) e na União Soviética. 
Após dez dias de exaustivas reuniões para dis
cutir o plano de paz norte-americano, 
anunciado por Bush pouco antes, Baker obteve 
o respaldo das oito nações árabes que participa
ra11 da coalizão anti-Iraque à proposta. Esse 
voto de confiança foi acompanhado da aprova
ção do secretário de Estado norte- americano à 
chamada Declaração de Damasco, na qual estes 
oito países anunciaram a disposição de consti
tuir uma força de paz, formada basicamente por 
soldados egípcios e sírios, para substituir a dos 
aliados no Golfo. 

Outro momento importante foi a reunião 
com uma deleg:1ção de líderes palestincs dos 
territórios ocupados, encabeçada por Faisal 
Husseini, um dos principais responsáveis pela 
Intifada. Formalmente, no encontro com o se
cretário de Estado norte- americano eles não 
representavam a OLP. Mas, na prática, a entre
ga de um documento com 11 pontos, onde se 
afirma que a OLP continua sendo o "único ele
gítimo" representante do povo palestino, 
deixou claro quem era o verdadeiro interlocutor 
de Baker no encontro. 

Devolução de territórios pela paz 
Mas se Baker encontrou simpatias à proposta 
de paz da Casa Branca do lado dos árabes da 
coalizão anti-Iraque, o mesmo não ocorreu com 
o principal protagonista de uma eventual saída 
pacífica ao conflito na região: o governo israe
lense. 

O eixo da proposta norte-americana é o com
promisso de Israel de devolver os territórios da 
Cisjordânia e Gaza, ocupados em 1967, em tro
ca do estabelecimento da paz na região. Em 
outras palavras, Bush pede aos seus aliados is
raelenses o cumprimento das resoluções 242 e 
338 da ONU, sistematicamente ignoradas pelo 
governo de Telavive. 

Como era de se esperar, essa proposta es
barrou na oposição do governo de ultradireita 
do Likud, partido no poder em Israel. Ela é mui
to mais ampla que a do primeiro-ministro 
israelense Yitzhak Shamir, formulada em 
1988, que prevê apenas uma autonomia limita
da aos palestinos dos territórios ocupados. 

1991- n2 138 / 14 / terceiro mundo 



Shamir vive hoje às voltas com a dificuldade 
de manter unida a coalizão de partidos que for
mam o Likud. A ala mais radical - cujo 
porta-voz mais conhecido é Ariel Sharon, minis
tro da Habitação -não só descarta as resoluções 
da ONU, como defende inclusive a aceleração 
da ocupação dos territórios árabes através do 
assentamento de judeus imigrantes, sobretudo 
da União Soviética. 

Quanto à realização de uma conferência in
ternacional, Shamir sempre resistiu à idéia, 
defendendo conversações bilaterais com os Es
tados árabes. Segundo suas próprias 
declarações, numa conferência internacional 
Israel poderia ser forçado a fazer concessões 
"incompatíveis com a nossa segurança". 

Mas as pressões internacionais podem levar 
o primeiro- ministro israelense a fazer, paula
tinamente, algumas concessões. O porta-voz do 
seu governo, Avi Pazner, já admitiu a possibi
lidade de conceder autonomia aos territórios 
palestinos ocupados, como primeiro passo para 
um processo de negociações de paz. Numa mu
dança sutil, mas significativa, na posição até 
agora intransigente do governo, Pazner decla
rou que "alguns anos depois" israelenses e 
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palestinos poderiam debater o status definitivo 
da Cisjordânia e Faixa de Gaza. 

Outro sinal dessa flexibilização partiu do 
chefe do estado- maior das forças armadas de 
Israel, general Dan Shomron, que declarou que 
um acordo político "quando for aplicado, é pre
ferível a territórios", numa clara alusão à 
proposta norte-americana. Essa declaraçãao 
caiu como uma bomba no governo e provocou 
uma dura reação de Ariel Sharon: "Seria mais 
válido que o general se abstivesse de fazer essas 
afirmações prejudiciais e perigosas e esperasse 
até a devolução do seu uniforme". 

Mas ainda é cedo para prever que desdobra -
mentos terá a iniciativa diplomática do governo 
Bush no Oriente Médio. Muitos fatores, entre 
eles a posição da União Soviética e países ára
bes da região que não lutaram contra o Iraque, 
influirão decisivamente no processo de negocia
ções para se chegar a uma paz verdadeira. Um 
fato, porém, é inquestionável: apesar do des
gaste sofrido pela OLP por seu apoio a Saddam 
Hussein, a guerra fez com que, pela primeira 
vez em muitos anos, a questão palestina entras
se na ordem do dia em todas as negociações de 
alto nível sobre o futuro do Oriente Médio. • 

Europa: unidade questionada 

" A crise do Golfo terá sido 
útil para a construção da Eu
ropa unificada". Com essa 
declaração, o ministro das Re-
1 ações Exteriores francês, 
Roland Dumas, tentava dar o 
tom da reunião de chanceleres 
dos 12 países membros da Co
m unidade Econômica 
Européia, realizada em Lu- Major (esq.) e Mitterrand: interesses divergentes 
xemburgo, no início de 
fevereiro, para discutir uma política 
externa comum. 

O otimismo do chanceler francês 
contrastava com as deciarações do 
primeiro-ministro britânico, John 
Major, de que "as divergências entre 
os países europeus mais uma vez evi
denciaram que a Europa não está 
pronta para realizar uma união polí
tica e uma defesa comum". 

Na verdade, a guerra contra o Ira
que só fez acentuar as diferenças de 
pontos de vista e interesses. Quando 
começou o conflito, dos 12 países da 

CEE, apenas a Grã-Bretanha e Fran
ça enviaram forças terrestres para a 
coalizão multinacional. Os italianos 
atuaram com muita discrição e os es
panhóis chegaram a reclamar dos 
bombardeios a Bagdá. 

A Alemanha, limitada no uso da 
força militar pela sua Constituição 
pacifista, imposta pelos aliados após a 
derrota na II Guerra, concordou ape
nas em pagar parte da fatura. A 
Bélgica, inclusive, se recusou a forne
cer munições às tropas inglesas, 
alegando que estava em negociações 
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para libertar cidadãos mantidos 
como reféns por grupos palesti
nos simpáticos ao Iraque. 

Essas divergências ganham 
hoje em dia um peso e$pecial em 
função do processo de unificação 
política da Europa, que deve 
culminar em 1992. "A Europa 
não esteve apenas ausente; 
pior, ela esteve dividida", afir-
mou Valéry Giscard dÉstaing, 

ex-presidente francês. 
Num momento em que o mundo 

parece caminhar para a formação de 
grandes blocos, a Europa pode pagar 
caro por um retardamento no seu pro
cesso de unificação. Só passando por 
cima dos interesses específicos, ela 
terá condições de voltar a influir no 
rumo dos acontecimentos a nível 
mundial. A alternativa é continuar a 
reboque da política dos Estados Uni
dos, que certamente não lhe 
destinarão um grande papel na sua 
"nova ordem internacional". 
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A rebelião dos xiitas 
O fi1n da guerra no Golfo fez renascer reivindicações étnicas 

e religiosas no Iraque, que poderia1n se estender a outros 
países árabes da região 

AldoGamboa 
ndando pelos corredores do Hotel Bris

Â ~l, em Beirute, o homem estava perple
~o. No hall de entrada encontrou um 
conhecido, iraquiano como ele, e perguntou: "O 
que está havendo? Como é que os soldados nor
te-americanos deixaram passar a Guarda Re
publicana rumo a Basra para nos reprimir?" 
No hotel libanês, onde estavam reunidos quase 
30 grupos de opositores a Saddam Hussein, a 
confusão era grande. É que, nesses dias,'as tro
pas norte~americanas, que tinham derrotado o 
Iraque, deixaram caminho livre para que o go
verno de Bagdá reprimisse a revolta xiita nos ul 
do país. 

A rebelião era impensável no Iraque antes 
da guerra, quando parecia que este país estava 

imune às tensões étnico- religiosas. Mas, de re
pente, pouco depois do fim do conflito, os jornais 
de todo o mundo comearam a noticiar que os xii
tas se sublevaram no sul do Iraque e os curdos, 
no norte. 

O encontro, em Beirute, dos partidos e mo
vimentos que fazem oposição ao governo de 
Bagdá foi uma mostra da nova situação reinan
te no país. A Síria, comprometida com as forças 
multinacionais na guerra e empenhada em me
lhorar a sua imagem externa e suas relação com 
os países europeus, tentou capitalizar as sim
patias e unificar os atomizados opositores de 
Saddam. Mas não conseguiu. Os grupos reuni
dos em Beirute iam desde os xiitas, do partido 
Al-Dawar, de tendência pró-Irã, ao Partido Co
munista iraquiano, passando pelos 
independentistas curdos. 
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Representantes da 
oposição Iraquiana em 
Beirute: um diálogo 
que não prosperou 

ORIENTE MÉDIO/ GOLFO 

Na reunião, todos tiveram que renunciar a 
suas metas principais para tornar o diálogo 
possível. Assim, os curdos decidiram subordi
nar seu objetivo independentista à formação de 
um governo amplo no Iraque, os comunistas 
deixaram de lado seu projeto de Estado, e os xii
tas renunciaram, por enquanto, à meta de 
instalar um governo confessional em Bagdá. 

· Mas, mesmo com tantas concessões e mani
festação de vontade democrática, esses grupos 
não obtiveram o apoio mais importante: dos Es
tados Unidos e dos países árabes. 

Divisão milenar - O mundo muçulmano 
está dividido, desde a morte do profeta Maomé, 
em duas linhas principais: os sunitas e os xii
tas. Estes últimos constituem hoje absoluta 
maioria no Irã (país muçulmano, mas não ára
be), onde, sob o comando do aiatolá Khomeini, 
chegaram ao poder em 1980. 

Em parte, a guerra de oito anos entre o Ira
que e o Irã teve origem na decisão dos governos 
árabes - todos eles controlados pelos sunitas -
de frear o avanço xiita, provocado pelo triunfo 
da Revolução Islâmica em Teerã. 

Não existe contradição no fato de os solda
dos norte-americanos, que derrotaram 
Saddam Hussein, terem aberto a estrada que 
leva a Basra, no sul do Iraque, para que a Guar
da Republicana reprimisse os xiitas. 
Washington não age por princípios; assim como 
an'tes combateu Saddam, considera-o agora um 
mal menor, diante da perspectiva de libaniza
ção do país. Daí, a sutil defesa norte
americana do regime sunita e laico de Bagdá 
diante de seus inimigos internos. 

Os grupos xiitas presentes na citada reu
nião em Beirute entenderam o recado, e 
anunciaram estar dispostos a participar de um 
governo amplo, sem conotações confessionais. 
Mas nem os países que participaram da força 
multinacional, nem os governos árabes simpá
ticos a Saddam estão dispostos a aceitar um 
governo xiita no Iraque. 

Rashid Khalidi, professor de história na 
Universidade de Chicago, reconheceu que a 
Casa Branca não terá dúvidas em se aliar com 
Saddam, se isso favorecer os interesses norte
americanos na região. Ou seja, Bush prefere 
conviver com Saddam, do que tolerar um gover
no xiita no Iraque. Esta última possibilidade 
abriria caminho a avanços xiitas em outros paí
ses da região, como a Arábia Saudita, Kuait, 
Jordânia, Barém e os países do Maghreb-qua
se todos poderosos produtores de petróleo. 

É nessa conjuntura que deve ser analisada 
a nomeação para primeiro-ministro do Iraque 

de Saadoun Hammadi, único xiita no Conselho 
do Comando da Revolução. Além disso, o cris
tão Tarek Aziz foi substituído no Ministério das 
Relações Exteriores pelo xiitaAhmed Hussein 
Khudayer. 

Sem solução imediata - O problema cur
do, por sua vez, não é religioso, mas étnico. 
Espalhado por regiões da Síria, Iraque, Irã, 
Turquia e da URSS, o povo curdo é de origem 
indoeuropéia e não árabe, e são, na sua maio
ria, muçulmanos sunitas. A sua posição no 
atual conflito também não é das melhores. Na 
verdade, a luta dos curdos pela independência 
não se limita ao norte do Iraque, que é - diga-se 
de passagem - a região mais rica em petróleo. 

O problema curdo não é só iraquiano. Ao 
contrário, foi nesse país que eles conseguiram 
maiores avanços em termos de autonomia po
lítico-administrativa, e de respeito a suas 
tradições e cultura. 

O conflito é bem mais grave na Turquia, 
país que apoiou a frente multinacional contra 
o Iraque, com a condição de que as negociações 
do pós-guerra excluíssem a possibilidade de 
criação de um Estado curdo. Lá, até o idioma 
curdo foi proibido. 

A possibilidade de criação de um Estado 
curdo não agrada ninguém. Os próprios xiitas 
iraquianos não desejam uma fragmentação do 
território, ne1n o Irã quer perder uma parte do 
país para o hipotético Estado. 

O recente conflito no Golfo fez com que qual
quer mudança que venha a ocorrer na região 
passe antes pela aprovação da Casa Branca, 
que ainda mantém meio milhão de soldados em 
solo do Iraque, Kuait e Arábia Saudita. 

Abrindo caminho à repressão aos xiitas e si
lenciando as reivindicações dos curdos, os 
Estados Unidos "congelaram", na prática, es
tes problemas. Saddam Hussein, por sua vez, 
já anunciou que não aceitará aquilo que os 
cientistas políticos chamam de "libanização" do 
Iraque, e a sua degradação como nação. 

Nisso, os seus interesses e os dos Estados 
Unidos coincidem. Para chegar a essa meta, o 
governo iraquiano anunciou profundas mu
danças político-institucionais e convocou os 
opositores para negociar a instalação de um re
gime realmente multiétnico e democrático. 

O futuro dirá se as mudanças no governo 
iraquiano foram uma manobra sem maiores 
consequências, destinada a ganhar tempo, ou 
se a derrota militar levou Saddaril Hussein ao 
convencimento de que só uma abertura política 
evitará que o partido Baath perca totalmente 
o controle do poder. • 
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Muçulmanos na Europa 

O fantasma do racismo 
A guerra no Golfo 1nudou a vida de 1nilhões de emigrantes e refugiados 

que, mesmo sem apoiar Saddam Hussein, foram vítimas da 
intolerância criada pelo confiito 

Jayme Brener 

Af
liderança iraquiana não conseguiu 

nquistar as centenas de milhões de 
abes em uçulmanos para a Jihad, a 

guerra sa~~ contra a Casa Branca. Um dos 
maiores fracassos de Saddam Hussein foi não 
ter empolgado os pelo menos oito milhões de 
muçulmanos na Europa. Devido à sua posição 
estratégica, eles poderiam exercer. uma pressão 
decisiva sobre vários governos, com o objetivo 
de interromper o ataque aliado contra os ira
quianos. Segundo as pesquisas, a grande 
maioria dos muçulmanos europeus se opunha à 
ação aliada; mas também não concordava com 
o ataque iraquiano ao Kuait. 

A maior parte dos muçulmanos da Europa 

Um policial tenta controlar 
um numeroso grupo de 
imigrantes do norte da 

África, num protesto contra 
o racismo, em Paris 

parece ter chegado à conclusão de que não valia 
a pena arriscar sua permanência no Primeiro 
Mundo, em troca do apoio a um líder controver
tido como Hussein. 

Esses ataques contra alvos civis, aliás, afas
taram o governo iraquiano de um eventual 
aliado muito importante: as populações margi
nalizadas que vivem sob o domínio das 
monarquias árabes feudais, pró-Ocidente, 
como a Arábia Saudita. 

Fracasso- O fantasma do ''rastilho islâmi
co" - uma adesão generalizada à Jihad, 
envolvendo desde os muçulmanos europeus até 
o crescente integrismo islâmico nas repúblicas 
asiáticas da URSS - chegou a tirar o sono de 
mais de um governante europeu. Na França, 
por exemplo, onde vivem entre 3,5 e 5 milhões 
de muçulmanos - a maioria emigrados do 
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Maghreb (Tunísia, Argélia e Marrocos) -, e 
onde o islamismo já é a segunda l'.eligião, a po
lícia adotou uma "marcação cerrada" nos 
bairros árabes. 

Na Grã-Bretanha, que aloja 1,8 milhão de 
muçulmanos (a maior comunidade é paquista
nesa), as organizações representativas do 
islamismo se apressaram em divulgar logo no 
início da guerra uma nota protestando tanto 
pela ocupação do Kuait, como contra a operação 
aliada anti-Iraque. 

Enquanto isso, na Bélgica, onde vivem 240 
mil muçulmanos, uma pesquisa do jornal L'Ins
tant revelou que 70% da população islâmica se 
opunham à guerra; a mesma porcentagem não 
aceitava o ataque iraquiano contra o Kuait. E, 
na Holanda, país em que os muçulmanos foram 
a coluna central das manifestações pacifistas, 
não houve uma só passeata em que não se vis
sem dezenas de faixas em árabe protestando 
contra a ditadura de Saddam Hussein, ou exi
gindo o fim da repressão sobre os curdos, um 
povo que sofreu mais do que ninguém nas mãos 
dos governantes de Bagdá. 

Outro fator importante para o pequeno en
tusiasmo pró-Saddam na Europa foram as 
constantes ameaças feitas pelos iraquianos 
contra a Turquia, que integra a Otan, aliança 
militar ocidental dirigida pela Casa Branca. 

Há mais de meio milhão de turcos apenas no 
estado alemão da Renânia-Westfália. Eles são 
170 mil no território holandês, centenas de mi
lhares na França e assim por diante. 

Apoio limitado - Na verdade, o apoio a 
Saddam Hussein limitou-se quase que aos pa
lestinos de Gaza, Cisjordânia e da Jordânia, 
além das massas empobrecidas do Maghreb. 
Explica-se: para os palestinos (que também são 
a grande maioria da população na Jordânia), 
Saddam Hussein e seus 
mísseis Scud eram o úni
co contraponto possível a 
Israel. 

Quanto ao Maghreb, 
as acusações de Saddam 
Hussein contra os ricos 
xeques e príncipes dope
tróleo entusiasmaram os 
"primos pobres" do mun
do árabe. O apoio do 
Iraque no norte da África 
veio basicamente do for-
tíssimo movimento 
islâmico, que, inclusive, 
já ameaça vários gover
nos. O rei Hassan II, do 
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Manifestantes pedem 
em Paris o reconhecimento 

da OLP como 
"representante legítimo 

do povo palestinon 

Marrocos, que havia mandado tropas para 
acompanhar os marines norte-americanos, teve 
que voltar atrás sob intensa pressão popular. 
Hassan terminou enviando também equipes 
médicas para Bagdá. 

Fora do Maghreb, a causa iraquiana obteve 
algum êxito entre os muçulmanos de países dis
tantes do conflito, como o Paquistão, a Índia e 
a África do Sul. 

Racismo - Se os apelos de Saddam Hus
sein não tiveram o eco que o líder iraquiano 
esperava, principalmente na Europa, a guerra 
no Golfo causou modificações profundas no dia
a-dia dos muçulmanos europeus. Em todo o 
continente observa- se um aumento do número 
de incidentes raciais. A extrema-direita euro
péia aproveitou a guerra para exigir limites 
mais estreitos à emigração dos países árabes. 

O racismo se tornou mais visível até nos 
campos de futebol. Em meio à crise no Golfo 
Pérsico, vários jogadores negros de times euro
peus passaram a entrar em campo sob os gritos 
de "Saddam Hussein", berrados por torcidas or
ganizadas, algumas das quais têm na liderança 
ativistas de extrema-direita. 

Um serviço instituído pelo governo holan
dês, que atende a denúncias de racismo, teve 
suas linhas de telefone congestionadas durante 
semanas. A maioria das denúncias envolvia 
crianças negras, perseguidas por colegas aos 
gritos de "Iraque, Iraque". 

Em Amsterdã, grupos de jovens brancos es
pancaram alguns imigrantes africanos. 
Também houve reações do "outro" lado, e na ci
dade francesa de Castres, uma gangue de 
jovens norte-africanos atacou uma patrulha de 
pára-quedistas. 

O resultado mais notável dessa nova onda 
racista na Europa é a fuga de milhares de emi

grantes maghrebinos, 
que preferiram retornar 
a seus países, temendo o 
crescimento da discri
minação. 
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Um desses re

imigrantes, que 
trabalhava em uma fa
zenda na ilha francesa 
da Córsega, afirmou ao 
tomar o avião de volta ao 
seu país: "Eu tenho mu
lher e filhos. Não posso 
ficar aqui até que os ra
cistas comecem a nos 
matar, por causa de 
Saddam Hussein". • 

. NOT ílLL THE 
ISRHfLÍES . . 
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O racismo não está morto 
Depois de quase urn século de discriniinação contra a niaioria negra, 

a reconciliação nacional é colocada eni xeque por grupos 
para,nilitares de extre1na-direita. Nu,n docu1nento divulgado 

recente,nente, teólogos e laicos convocani a sociedade sul-africana 
a reagir e dar urn basta a esses desniandos 

Pretoria: manifestantes afrikaaners de extrema-direita protestam contra as reformas no sistema de apartheid 

Hector Valenzuela 
mjulho de 1985, diante da explosão 

Ede conflitos sociais e raciais nos 
bairros negros das principais cida

des da África do Sul, um grupo de religio
sos, teólogos e trabalhadores ,laicos 
redigiram umdocumento-chama<lo Do
cumento Kairos - convocando à reflexão 
sobre as gravíssimas feridas que o ódio 
racial havia aberto no tecido social do 
país. 

O documento também convocava a 
romper a lei do silêncio imposta pelo re
gime e advertia sobre os perigos futuros, 
se não se adotassem medidas urgentes 
para acabar com a violência gerada pelo 
apartheid. 

Cinco anos mais tarde, em 1990, o go
verno de minoria branca presidido por 

Frederik de Klerk deu alguns passos sig
nifica tivos para a democratização do país 
e o fim do racismo institucional: suspen
deu a proscrição que pesava sobre o 
Congresso Nacional Africano (CNA), 
aboliu a lei de serviços públicos separa
dos, deixou claro que a lei de zonas (que 
estabelecia áreas residenciais separa
das) desaparecerá este ano e que se 
eliminará, mediante negociação, a lei de 
registro de população, além de ter liber
tado cerca de 400 presos políticos, entre 
eles Nelson Mandela. 

Em função dessas medidas, interpre
tadas pelos dirigentes do movimento 
anti-apartheid como um gesto do governo 
no sentido de estabelecer o diálogo, o 
CNA aceitou iniciar uma rodada de con
versações destinada a encontrar as 
formas de desmantelar definitivamente 

o sistema institucional de segregação ra
cial. 

Apesar dos avanços (como a ainda li
mitada experiência de instituir o ensino 
misto em algumas escolas, desde que os 
pais aprovem a decisão), persistem as
pectos chaves do apartheid, como o 
sistema dos bantustães (territórios nomi
nalmente independentes, dentro do país, 
para a população negra) e tanto as ForÇàs 
de Defesa como a polícia e o serviço públi
co continuam sob controle da minoria 
branca. A lei de segurança interna ainda 
se mantém em vigor e centenas de presos 
políticos continuam na prisão. 

Face Las perversas da violência -
A meados do ano passado, uma nova on
da de violência eclodiu nas cidades sul
africanas, fazendo temer pelo destino do 



frágil processo de democratização. Os es
quadrões da · morte têm atuado 
sistematicamente, provocando mais vio
lência e assassinatos indiscriminados. 
"Forças desconhecidas" incentivam os 
choques intertribais. Assassinos profis
sionais brancos com rostos pintados de 
negro, ou com a cara descoberta, incen
deiam e saqueiam. Pistoleiros negros 
profissionais, policiais, militares e mili
tantes de ultradireita massacram 
impunemente nas ruas das cidades e no 
campo. Pessoas percorrem os bairros ne
gros proclamando que os zulus se 
preparam para assumir o poder e o con
trole de todo o país. 

Por outro lado, os lares de classe mé
dia branca são alertados sobre uma 
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conspiração iminente do Partido Comu
nista para implantar a ditadura do 
proletariado e o sistema de partido único. 
Muitos começam a pedir armas para se 
defender. 

As consequências da violência insti
tucionalizada no tecido social 
sul-africano e nos países vizinhos são im
previsíveis. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) - juntamente com a Cruz 
Vermelha da Suécia e a Associação Psi
quiátrica do Zimbábue - realizou em 
setembro em Harare, capital deste últi
mo país, uma reunião de especialistas 
para tratar justamente deste tema. 

A preocupação dos especialistas não é 
só em relação à África do Sul, mas tam
bém aos demais países agredidos 

militarmente pelo regime racista de Pré
tória. Médicos, psiquiatras, assistentes 
sociais e psicólogos da África, Europa e 
América Latina se reuniram para anali
sar os efeitos a longo prazo produzidos 
pelo apartheid sobre as pessoas e buscar 
as formas de ajudar a combatê-los. 

"As árvores também morrem" -
Não está sendo fácil para o presidente De 
Klerk impor aos grupos brancos mais ra
dicais sua política de diálogo e negociação 
com a maioria negra. Um exemplo parti
cularmente impressionante do estado de 
ânimo desses grupos foi o recente caso de 
um afrikaaner (ver quadro), o militante 
ultradireitista Cornelius Lottering, que 
começou a ser julgado nos tribunais de 

Uma história de violência combates e ao custo de 50 mil mortos, os boers foram obri
gados a se render, aceitando a tutela da Coroa britânica. 

Desde 1652, com a chegada do primeiro colonizador ho
landês, Jan Van Rebeck, os boers impuseram a ferro e fogo 
sua colonização no atual território da África do Sul, a par
tir de fazendas estabelecidas nos 
arredores da atual Cidade do Ca
bo. 

A colonização do sul do conti
nente africano era vital para a 
Holanda, cujo império em expan
são se estendia até a Indonésia, 
possessão asiática à qual chega
vam através de rotas marítimas 
que circundavam o Cabo da Boa 
Esperança. 

Os negros hhoihhoi foram pau
latinamente escravizados e 
expulsos para o interior do conti
nente, enquanto os bocrs se 
estabeleciam na zona litorânea. 

Já em 1896 estava em vigor nas minas da África do 
Sul, de forma não-oficial, a chamada colour bar, medida 
segundo a qual os trabalhadores negros eram privados de 
todos os direitos políticos e até do direito à propriedade. 

Após 1910, com a independência da 
Coroa britânica, o racismo foi incor
porado à estrutura legal do país. 

Em 1913, a chamadaNatiue La
bour Act implantou a discriminação 
por raças entre os trabalhadores e 
em 1923 foi sancionada a lei de re
sidênci a para os negros, 
denominada Natiue Urban Act, de
pois complementada pela Natiue 
Affairs Act. Esse esquema institu
cional estabeleceu a base do 
apartheid e desde que foi imposto 
contou com o respaldo da força mi
litar. Dessa forma, perdurou até 
hoje, garantindo a concentração da 
riqueza e o poder para a minoria 
branca, descendente de holandeses 
e ingleses. 

Com a decadência do poder im
perial dos Países Baixos, 
chegaram à África do Sul os ingle
ses, em 1806, instalando-se na 
Cidade do Cabo. A princípio, boers 
e ingleses conviveram sem gran

Sebokeng: 36 militantes do CNA foram mortos 

O Partido Nacional, que gover
na o país desde 1948, legalizou a 
violência contra os negros e conde

nou os nativos à pobreza e ao trabalho semi-escravo. Em 
pleno século XX, a elite branca da África do Sul impôs um 
sistema que trata os negros como se fossem animais de 
carga. Podem ser transferidos de uma região para outra 
pela força, são obrigados a viver em guetos separados, 
recebem salários dez vezes inferiores aos que ganha um 
branco pelo mesmo trabalho e não têm acesso às mesmas 
escolas dos brancos. 

des conflitos. Os descendentes dos colonos holandeses fo
ram sendo empurrados para o interior e passaram a ser 
conhecidos como afrilwaners. 

Porém, 50 anos mais tarde, com a descoberta de jazi
das de ouro e diamantes nas províncias ocupadas pelos 
afrihaaners, as duas comunidades entraram em conflito. 
Dispostos a se apoderar dessas riquezas, em 1899 os in
gleses declararam guerra aos boers. Após três anos de 



Joanesburgo em novembro passado. Lot
tering confessou à Justiça que, ajudado 
por uma amiga, Fanie Goosen, havia as
sassinado um chofer de táxi - o cidadão 
negro Potoko Makgalemele - somente 
para ser manter "treinado". 

Ele contou que havia torturado antes 
a sua vítima, até encontrar o "ângulo cor
reto de ataque". Perguntado se não 
acreditava que os negros também são se
res humanos, que morrem como 
qualquer outro, Cornelius respondeu ba
lançando os ombros: "As árvores também 
1norre111". 

Cornelius foi acusado também de ter 
colocado uma bomba no apartamento da 
jornalista Jani Allan, ex-amante do líder 
de extrema-direita Eugene Terreblan
che. 

O exemplo desse afrikaancr é só wn 
em meio à violência cotidiana - institu
cional e privada - contra a população 
negra sul-africana. A atual situação na 
África do Sul levou um grupo de pesqui
sadores do Institute for Contextual 
Theology a redigir um segundo Docu
mento Kairos, que foi divulgado em 
outubro passado. Desta vez, os teólogos 
tratam de dar os nomes com todas as le
tras aos "senhores da guerra", que 
atormentam com suas práticas violentas 
e ilegais a população negra e põem em pe
rigo a tímida democratização e o 
anunciado fim do apartheid. 

Os autores deste segundo documento 
religioso reconhecem que existem na 
África do Sul muitos elementos que favo
recem o florescimento da violência. As 
condições atuais, segundo os religiosos, 
são fruto da exploração e da opressão, do 
colonialismo e do sistema do apartheid. 
Eles mostram que a maioria dos negros 
tem sido privada de suas terras, reduzida 
a um estado de pobreza quase absoluta, 
obrigada a viver em albergues, como tra
balhadores "emigrantes" dentro do seu 
próprio país (através do sistema de ban
tustães). 

"A superexploração do trabalho e a 
educação discriminada por raças produ
ziram uma vasta população de jovens 
semi-analfabetos desempregados", disse 
o Documento Kairos II. Alguns dos reli
giosos reconhecem ter contribuído para o 
atual estado de coisas "por fechar os olhos 
ante a situação social e negar todo com
promisso com os assuntos terrenos, salvo 
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a condenação cega ao socialismo e ao co
m unismo". Segundo o documento, essa 
atitude da igreja sul- africana "não aju
dou a desarmar os espíritos, mas ao 
contrário, muitos religiosos, negundo-se 
a denunciar a realidade, contribuíram 
para alimentar o atual estado de coisas". 

A mão invisível - De
pois de analisar de forma 
pormenorizada as figuras 
interessadas em desestabi
lizar o atual governo e 
torpedear a democrat.izaçáo 
do pnís os teólogos pergun
tam: Qual ou quais entre 
os grupos de extrema-direi
ta da África do Sul, têm 
poder suficiente para mobi
lizar não apenas membros 
da polícia, mas também pis
toleiros brancos e negros, 
com excelente treinamento 
militar?" 

Eles próprios respon
dem. Primeiro, descartam 
alguns grupos de extrema
direita como a Resistência 
Nacional Afrikaaner, que 
apesar de estar contra as re
formas, não dispõe de meios 
para implementar uma 
campanha de desestabiliza
ção de grande envergadura. 

tros ao sul de Joanesburgo. 
Há evidências de que o Inkhata atua 

com a cumplicidade ou apoiado pelas for
ças de segurança do regime de minoria 
branca e de que estaria interessado em 
desestabilizar o governo de De Klerk e 
despr stigiar o CNA e seus principais di
rigentes. 

Para os religiosos que 
elaboraram o documento, a 
mão invisível ou "Terceira 
Força", como é chamada, 
não é um grupo de extrema
direita (embora alguns de 
seus membros possam fazer 
parte de algum, a nível indi
vidual). Eles consideram 
que o papel desestabiliza
dor do processo de abertura 
poderia ser desempenha do 
pelo Inkhata, uma organi
zação nacionalista zulu, 
dirigida por Gatsha Buthe
lezi. 

Os principais líderes do CNA têm sido alvo de uma 
campanha de desprestígio (acima, Nelson Mandela) 

Em fins do ano passado, 
o Inkhata foi acusado de ter 
realizado um massacre de 
36 militantes do Congresso 
Nacional Africano (CNA) 
em Sebokeng, um povoado 
negro situado a 80 quilôme-

Gatsha Buthelezi, líder do lnkhata: acusado de 
cumplicidade com o regime de minoria branca 
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As forças armadas e os 
paramilitares -Alguns perió
dicos sul-africanos - sem 
nenhuma vinculação com o 
Partido Comunista ou com o 
CNA -, preocupados com o ru
mo dos acontecimentos, têm 
começado a chamar a atenção 
para os grupos que têm recur
sos, armamento, experiência e 
treinamento para desestabili
zar o governo. Nesse sentido, os 
meios de comunicação sul-afri
canos começaram a traçar 
paralelos com o que ocorreu du
rante anos em vários países 
vizinhos, como a Namíbia, An
gola, Moçambique e Zimbábue. 

De Klerk: processo de democratização ameaçado 

"Como afirma o Ncw Nation, de 
21/09/90, e o Wcchly Mail, da mesma da
ta, os grupos especiais das Forças de 
Defesa da África do Sul (SADF) e as or
ganizações paramilitares, como o 
Kocvoet, além de dirigentes da Renamo e 
da Uni ta-de Moçambique e Angola, res
pectivamente - têm treinado militantes 
do Inkhata num local denominado Hip
po, na Faixa de Caprivi", afirmam os 
religiosos. 

"As evidências, porém, indicam que o 
papel das SADF no processo que mancha 
o país de sangue é mui to mais importante 
que isso. As provas demonstram que as 

forças armadas sul-africanas criaram es
quadrões da morte, que seriam 
responsáveis por atos de desestabiliza
ção em massa, incluindo o massacre de 
pessoas", diz o Documento Kairos II. 

"As razões são as mesmas que os leva
ram a sabotar os governos de 
Moçambique e Angola ou ter tentado ani
quilar a Swapo e o CNA durante tantos 
anos. Os motivos que alimentam a cons
ciência sanguinária dos militares 
sul-africanos são os mesmos que usaram 
os militares das Filipinas, da América 
Central ou da América do Sul pa_rajusti
ficar o terror institucional contra seus 

povos", dizem os 
teólogos. "Para
doxalmente, num 
cenário mundial 
que está enter
rando a Guerra 
Fria, o anticomu
nismo furibundo 
ainda move as 

. melntes dos es
quadrões das 
SADF". 

Apesar das medidas para atenuar a segregação racial, a população 
negra continua sendo discriminada e perseguida 

''Muitos bran
cos e não poucos 
negros pensam 
que o principal 
perigo para o país 
está na impor
tância que tem o 
CNA nas atuais 
negociações para 
a transformação 
do regime, princi-

paimente pela influência que o Partido 
Comunista da África do Sul (PCS) exer
ceria dentro dele. E, baseado nesse 
argumento, vale tudo para impedir a im
plantação do comunismo: assassinatos, 
massacres ou a prática do terrorismo in
discriminado", afirma o documento. 

E prossegue: ''Nessa ordem de ques
tões só cabe uma última pergunta: 
quantos e até que nível na escala hierár
quica estão os militares implicados nas 
matanças e no desenvolvimento sistemá
tico da violência? O Estado deve colher as 
provas que estão à vista. A sociedade de
ve saber até onde se chegou", afirma o 
Documento Kairos II. 

O desafio das igrejas - O relatório 
finaliza formulando um dramático apelo 
para que "a verdade seja esclarecida e de
nunciada". 

"As igrejas enfrentam um grande de
safio", diz. "Quanto mais fazemos apelos 
pela paz, maior é a violência. Quanto 
mais condenamos a selvageria dos n~éto
dos empregados, mais selvagens se 
tornam os assassinatos e os massacres 
coletivos. Quanto mais pedimos reconci
liação, mais pessoas pedein armas para 
se defender dos ataques de que são obje
to. É necessário que mantenhamos viva 
nossa palavra. Não podemos nos calar 
enquanto ajustiça não encontrar provas 
suficientes para condenar alguém. Nosso 
povo está sendo massacrado todos os 
dias", afirma o documento. 

"É preciso falar, perguntar, correr ris
cos junto aos políticos,jornalistas e 
advogados, denunciando a violência e 
suas causas. Não devemos ter medo de 
assinalar com o dedo os responsáveis por 
uma conspiração que prejudica todo o 
país. A violência deve ser detida em suas 
causas. Devemos falar no nome de Deus, 
ainda que nos critiquem e nos acusem, 
que nos ameacem os esquadrões da mor
te", ressalta o Documento Kairos II. 

E finaliza: "Apesar das promessas de 
tun futuro melhor, o racismo, a opressão, 
a discriminação e a injustiça continuam 
sendo o pão nosso de cada dia na África 
do Sul. Por isso, as igrejas não podem 
permanecer passivas. Devemos levar 
uma palavra de esperança a nosso povo, 
sabendo que não haverá esperança de 
paz num futuro próximo se não existir e 
se praticar ajustiça". • 
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A encruzilhada 
de um país pobre 

A iniciativa do 
presidente Bush 
de integrar a 
região nunia 
zona de livre 
coniércio pode 
não passar de 
retórica para 
países co1no o 
Peru) que não 
conta1n co1n 
recursos para 
exportar e 
enfrenta1n 
grandes tensões 
internas 

Em Lima, os 
ambulantes dormem 

na rua para não 
perder o lugar. 
Segundo ciftas 
oficiais, 83% da 

população 
economicamente 

ativa do Peru estão 
subempregados 

l\Inrcclo l\Iontcneg-l'o 

N
o aluai contexto de crise da América 
Latina não seria exagerado afirmar 
que o Peru vive um conflito tão grave 

que ameaça sua precária institucionalidade 
política e a própria sobrevivência de sua frágil 
configuração estat.al e nacional. 

Este é, em síntese, o diagnóstico do soció
logo peruano Julio Cotler, do Instituto de 
Estudos do Peru, que analisou para l.crcciro 
mundo a Yiabilidade do programa de George 
Bush para América Latina e cm especial o 
caso de seu país. 

Collcr- um inleleclual de longal rajelória 
dentro e fora do Peru-considera que seria 1ie
cessário mudar, primeiro, alguns aspectos 

. cs Lru turais q uc d ificul Lam o desenvolvi men Lo 
econômico e social da América Latina, como a 
divida externa, para que a iniciativa lançada 
pelo presidente Bush, ou uma integração se
melhante com economias mais poderosas, 
possa oferecer possibilidades reais de imple
mentação. 

Países como o Peru podem se desarticular 

tolalmcnlc se não conseguirem obter antes, 
inlcrnamcnle, um consenso político e social 
mínimo que permita fortalecer o funciona
mento da democracia, encontrar uma 
resposta para a lula armada e abril" vias para 
o croscimonlo econômico. 

Uma retórica for cxport- "A Iniciativa 
para as Américas proposta por George Bush 
é pura retórica", afirma Coller. Na sua opi
nião, programas parecidos, como a Iniciativa 
para o Caribe, Lnmbém foram anunciados com 
grande eslard::llhaço e cm pouco tempo se viu 
que não deram cm nada. 

A aluai recessão nos Estados Unidos é, a 
seu ver, uma razão a mais que contradiz a pro
posta integradora de Bush. "Obviamente, 
essa si luação vai originar um maior nível ele 
protecionismo naquele país". 

As economias latino-americanas, com a l
gumas exceções, não estão em condições de 
aproveitar as oportunidades do mercado dos 
Estados Unidos. "E esse é o caso elo Peru. O 
México, ao contrário, já está, em certa medi
da, dentro ele um processo ele integração com 



os Estados Unidos. O Brasil também teria 
condições de chegar lá. Mas não vejo de que 
maneira outros países poderiam realizar uma 
transformação de suas estruturas produtivas 
e aproveitar uma ampliação do mercado m un
di al (com tudo que isso implica) se 
continuarmos com a atual situação de endivi
damento externo. Nesses termos, a Iniciativa 
para as Américas de Bush se resume a um dis
curso retórico para adiar a solução do 
problema da dívida externa", afirma Cotler. 

Se as exportações latino-americanas cres
cessem haveria uma poupança suficiente 
para pagar a dívida. Esse caminho tem sido 
apontado insistentemente pelos organismos 
internacionais de crédito como a grande solu
ção para o continente. Mas Cotler se declara 
muito cético: "Acho que é pura retórica. Basta 
ver a pouca atenção que os norte-americanos 
dão ao tema. É uma idéia para vendê-la no ex
terior". 

A América Latina se transformou num ex
portador de capital para pagar sua dívida. 
''No Peru, o pagamento da dívida deve absor
ver algo em torno de 60% das exportações de 
cada ano. Em consequência, para que a inicia
tiva Bush funcionasse, teria, por exemplo, que 
reduzir essa cifra para cerca de 20% e aumen
tar as exportações proporcionalmente. Não 
acho que isso seja possível", disse. 

Os excluídos de antemão - Na América 
Latina se fala dos anos 80 como uma década 
perdida. "No Peru, em particular- explica J u
lio Cotler - a situação se complica porque a 
paralisia começou há 20 anos. Por isso, quan
do este plano pretende mudar tudo, de um 
momento para o outro, sem mexer nas causas 
profundas do atraso de nossos países, não he
sito em caracterizá-lo como mera retórica". 

Depois do México, Cotler considera que o 
Chile seria o outro país com melhores condi
ções e disposição para tentar uma maior 
aproximação comercial com os Estados Uni
dos. Os próprios Estados Unidos teriam 
interesse nessa aproximação com uma econo
mia que pouco compete com a sua: "O Chile 
está em condições de ampliar suas exporta
ções para o norte do hemisfério e tem um 
empresariado capitalista, que aparentemen
te está cada vez mais apto para isso. Acho que 
inclusive politicamente o Chile estaria em 
melhores condições", disse Cotler. 

''Países como o Brasil, México, Venezuela 
e Chile - analisa - têm uma classe política e 
um empresariado com vontade e possibilida
de de participar de um proc'esso como o 
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proposto por Bush. Quando ocorreria 
esse processo de integração? Que ní
vel de protecionismo poderia ser 
eliminado? Isso não sabemos." 

A situação muda quando nos refe
rimos à área andina e Cotler utiliza 
um exemplo para ilustrá-la: "A CEE 
eliminou todos os impostos alfande
gários para os produtos importados 
dos países andinos (no nosso caso, 
principalmente pela questão da 
coca). Mas o problema é que dispomos 
de muito poucos produtos para expor
tar. Ou seja, essa redução dos 
impostos não adiantou nada para 
nós, porque temos muito pouco para 
vender para os europeus". 

Duas razões seriam responsáveis 
por essa situação: um problema es
trutural interno e a velha questão da 
dívida externa que, segundo Cotler, é 
hoje mais do que nunca determinan
te. "O empobrecimento desses países 
está em relação direta com o proble
ma da dívida externa. Não digo 
unicamente, porque também depende 
das políticas que tenham seguido os 
respectivos governos. Mas a dívida 
condiciona totalmente o futuro". 

Técnicos do governo peruano 
acreditam que o problema da dívida poderia 
ser solucionado se simultaneamente entras
sem novos capitais. Cotler acha que, se esses 
capitais realmente chegarem algum dia, não 
será um processo tão simultâneo. Essa expec
tativa foi criada pelo presidente Alberto 
Fujimori pouco tempo depois de assumir o go
verno. ''Particularmente, não gosto da política 
de Fujimori. Mas pergunto: que outra alter
nativa lhe restava se já estávamos com uma 
inflação de 100% ao mês? Alan García deixou 
para Fujimori uma economia em total deterio
ração. Fujimori foi realista". 

Se um presidente, ao assumir o poder, se 
depara com um país no chão, com sua capaci
dade de negociação a zero, as alternativas se 
reduzem. Ao comparar a situação de seu país 
com a do Brasil, Cotler diz: "O Brasil, há pouco 
tempo, quis impor condições aos credores in
ternacionais. E lhe responderam que não. E o 
Brasil tem capacidade de negociação. Imagi
ne então o Peru ... Quando qui.s impor 
condições, deixaram-no completamente só e 
disseram: 'Se vira' ". 

A esquerda e os empresários - Cotler 
defende em um de seus trabalhos mais recen-
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Fujimori: poucas 
alternativas para tirar da 
crise uma democracia pobre 



Chimbote: o hospital 
local não consegue 
atender todos os 
doentes que chegam 
com cólera 
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Cólera: doença dos 
pobres 

Desde fins de janeiro, quando o Pel'u 
l'egistl'ou o pl'imeiro caso de cólel'a, no 
porto de Chimbote, especialistas vinham 
advertindo pal'a o perigo de uma 
epidemia devido às condições de miséria 
em que vive gl'nnde pal'te da população 
pel'uana. De fato, já nos primeiros dias 
de fevel'eiro, dezenas de pessoas abal'

l'o ta vam os hospitais 
daquela cidade, situada a 
422 quilômetros da capi
tal, com todos os sintomas 
da doença. 
Em pouco tempo, a doen
ça se estendeu a Chancay, 
Piul'a, Trujillo e outl'as ci
dades da costa nol'te, al
cançou Lima, a capital, e 
agora já atinge o litol'al 
sul e a região serrana. 
Segundo dados oficiais, 
até o momento quase 60 
mil pessoas fol'am atingi
das e cerca de 300 já mor
rel'am. Os hospitais estão 
l'egistl'ando uma média de 
50 a 100 casos de cólel'a 
diariamente. 
O cólera é transmitido 
através de um bacilo, pre
sente na água contamina
da ou em alimentos. No 
Peru, a falta de saneamen
to básico e de um bom sis
tema de saúde pública 
propiciam o alastramento 
da doença. No momento, 
ela ameaça principalmen
te os 40% da população 
que não dispõem de esgo
to e água tratada e não 

têm recursos para comprar medicamen
tos. O próprio ministro da Saúde do 
Peru, Carlos Vidal Layseca, reconheceu 

. que o cólera "é, antes de tudo, a doença 
dos miseráveis". A epidemia deve agra
var ainda mais os problemas econômicos 
que enfrenta o Peru. Como medida de 
precaução, países europeus e latino
americànos ampliaram as restrições à 
importação de alimentos frescos, pesca
do e mariscos do Peru. Com essas medi
das, estima-se que as perdas para a 
economia peruana chegarão a 300 mi
lhões de dólares. 

tes que a gravidade da crise atual pode ter 
produzido uma mudança no "senso comum" 
dos principais dirigentes políticos e sociais do 
Peru. Essa mudança pode estar levando à 
busca de um consenso que seja capaz de subs
tituir o confronto atual, que os desgasta cada 
vez mais. 

''Mas é preciso ser muito cauteloso. Pode 
ocorrer também uma regressão para uma luta 
armada generalizada, na qual não exista 
mais segurança para ninguém", afirma. 

Aparentemente, existe uma tendência en
tre as elites políticas no sentido de procurar 
soluções negociadas. Um fator muito impor
tante é que o empresariado também está 
falido e isso os obrigou a fazer uma reflexão. 
Segundo Cotler, a crise limitou as ambições 
dos empresários. ''Muita gente se transfor
mou, principalmente depois da derrota que 
sofreram com Vargas Llosa. Acho que os em
presários chegaram à conclusão de que nunca 
mais vão conseguir a presidência da Repúbli
ca se não repensarem suas propostas e sua 
organização política". 

"Por outro lado, está a falência e fragmen
tação da esquerda. Não se trata de um 
problema externo, mas interno do Peru. Al
guns partidos da esquerda, dirigentes e 
líderes sindicais começam a reavaliar seu fu. 
turo político, que consideram ameaçado pela 
falta de propostas novas. Os principais diri
gentes peruanos passaram a buscar uma 
aproximação. O problema é como se faz essa 
transição. É muito difícil", diz o sociólogo pe
ruano. 

Sendel'o Luminoso: um caso particu
lar - A presença do Sendero Luminoso na 
vida política peruana ocupa um grande espa
ço nas preocupações de Julio Cotler: "Acho 
que o Sendero é um problema muito sério. Há 
dez anos eu não teria feito essa afirmação. É 
claro que eu não pensava como hoje porque 
via que existiam, ao mesmo tempo, possibili
dades de progresso e de desenvolvimento 
econômico. Depois de dez anos, durante os 
quais se tentou todo tipo de experiência, o 
crescimento do Sendero Luminoso aparece 
como resultado da segmentação social ocorri
da no conjunto do país". 

O Peru está dividido em três regiões muito 
bem marcadas, geográfica, econômica e cu! tu
ralmen te: o litoral, onde está a capital; a 
região andina, e a zona de selvas, no leste. Os 
fundadores do Sendero provêm de setores tra
di ci onai s da elite serrana, educada e 
ideologizada, que decidiram se organizar 
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"para enfrentar o conjunto da sociedade, à 
qual consideram inimiga". 

Além deles, existem os jovens saídos de 
outros grupos de esquerda do litoral, reunidos 
no Movimento Revolucionário Tupac Amaru 
(MRTA), que pretendem repetir a história da 
Serra Maestra, onde se gerou a revolução cu
bana. 

''Nesse processo, ambos grupos se envolve
ram no negócio da coca. No caso do Sendero 
Lrnninoso, isso é bem claro: através desse en
volvimento, controlam uma parte da 
população e do território. Como é que vai ter
minar essa história? Não se sabe. É um grupo 
guerrilheiro dedicado não apenas a atacar o 
Estado, mas que também mata dirigentes sin
dicais e rurais". 

Como mostraram algumas entrevistas na 
televisão, muitos de seus combatentes são 
adolescentes de 16 anos. "O Sendero é um gru
po especial, não se pode compará-lo com 
nenhum outro. É impenetrável, pelo grau de 
segmentação ao qual chegou". 

Uma luz no final do túnel- No Peru, há 
uma revalorização do sistema democrático 
que pode significar uma esperança, uma luz 
no final do túnel. "O povo está I utando pela de
m ocr a ci a. Tem conseguido protestar, se 
organizar. O problema é que se trata de uma 
democracia pobre, sem dinheiro. Mas, pelo 
menos, se pode reclamar nas ruas sem que 
haja mortos. Já é algo, o mínimo ... " 

Nas últimas eleições, apenas oito por cen
to da população se abstiveram ou votaram em 
branco. ''Houve uma participação de 92%! Isso 
está querendo dizer algo, não é? Inclusive na 
zona sob controle do Sendero, que tinha amea
çado cortar as mãos dos que comparecessem 
às zonas eleitorais, as pessoas votavam". 

A democracia permitiu que centenas de 
milhares de pessoas pudessem exercer alguns 
direitos civis pela primeira vez. Indígenas que 
não falam espanhol descobriram a existência 
do habeas-corpus. "É verdade que o governo 
não dá importância para eles, mas o fato é que 
descobriram que são gente, que têm os direi
tos de um cidadão. Você observa que, em meio 
ao drama que vive o Peru com massacres do 
exército, do Sendero, do MRTA, as reivindica
ções de caráter democrático continuam em 
vigor", afirmou. 

No Peru, apesar dejá terem ocorrido três 
mudanças sucessivas de governos, surgidos 
de eleições livres, mais que uma democracia 
real, há ainda uma promessa democrática. 
"Pela Tv, uma pobre mulher que estava sendo 
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espancada, gritava: 'Eu sou peruana! Eu sou 
peruana!'. Essa é uma reivindicação decida
dania. Por isso eu acho que as lutas populares 
passam pela democracia, política, social e eco
nômica. Isso está exigindo uma 
aprendizagem da elite, tanto da esquerda 
como da direita, porque antes ninguém foi de
mocrático", afirma. 

Cotlervai pu
blicar agora 
um livro onde 
inclui um arti
go do sociólogo 
brasileiro 
Francisco Wef
fort, no qual 
este defende 
que, numa rea
lidade como a 
brasileira, 
onde não exis
te ainda uma 
sociedade 
constituída, 
não há sequer 
lutas consti
tuídas. ''Não podemos pensar no socialismo se 
não temos uma classe operária, uma classe 
popular constituída", diz Cotler. "Quando 
você se depara com o grau de desorganização 
e fragmentação social do Peru, constata o pe
rigo da implantação de um projeto político de 
terror". 

Fragmentação nas forças armadas -
Os militares não escapam ao processo de frag
mentação e desorganização do conjunto da 
sociedade descrito por Cotler. ''Estão tão em
pobrecidos quanto o resto da população. 
Empobrecidos (um general ganha 300 dólares 
por mês), os militares não conseguem contro
lar seus próprios soldados e oficiais que, 
mui tas vezes, roubam os camponeses para co
n1er". 

Os navios peruanos no exterior registram 
casos de "desaparecimentos" de oficiais quan
do chegam a portos como Londres e Nova 
Iorque. São oficiais que desertam e ficam nes
sas cidades, muitos para sobreviver como 
camelôs. 

Cotler termina sua análise com uma ad
vertência: "Os militares chegaram à 
conclusão de que não podem combater a guer
rilha com os métodos tradicionais, qu·e 
precisam do apoio de toda a sociedade. Mas 
para isso, a sociedade exige transparência e 
respeito aos direitos humanos". • 

Grupo de 
autodefesa 
formado por 
camponeses para 
se proteger dos 
ataques do 
Sendero 
Luminoso 
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Parentes dos jesuítas assassinados em E/ Salvador participam de um ato em sua memória ao cumprir um ano de sua morte . 

O martírio dos jesuítas 
Os jesuítas, cujo 

nú1nero ve1n 
di1ninuindo na 

Europa, encontra1n 
hoje por toda a 

América Central 
novos membros. São 
jovens atraídos pela 
1nissão social junto 
aos pobres e pela 

imagem de altruís1no 
criada por uma 
crescente legião 

de mártires 

Mary J o McConahay* 
uando seis de seus colegas jesuí-

Q tas foram assassinados em 1989, 
frei Martín Gómez, de 26 anos, en

contrava-se em uma favela no outro lado 
de San Salvador, a conturbada capital 
salvadorenha. Sob pesado bombardeio do 
exército, Gómez temia que o alvo dos sol
dados do governo fossem ele e outros jo
vens jesuítas. Ainda assim, decidiu 
permanecer na miserável favela de La 
Chacra, onde os moradores tinham acor
rido à igreja para proteger-se das balas 
que destruíam os seus barracos. 

''Pensava o tempo todo em meus dias 
de seminário, quando me ensinavam que 
'Jesus sofreu tudo isso' ", disse Gómez 
mais tarde. ''A diferença é que eu estava 
morrendo de medo". 

Gómez pertence a uma nova geração 
de jesuítas - uma ordem religiosa funda
da há 450 anos dentro da igreja católica 

romana, cuja imagem vem mudando nos 
últimos tempos. Os jesuítas, que já cons
tituíram um núcleo de intelectuais 
empenhados em educar a elite mundial, 
são hoje uma força em favor da reforma 
social no Terceiro Mundo. 

Sempre controvertidos e com fama de 
independentes dentro da hierarquia da 
igreja católica, os jesuítas têm conquista
do os seus mais recentes adeptos em 
recantos do mundo como a América Cen
tral, onde seu trabalho se torna mais 
visível. 

Enquanto na Europa e nos Estados 
Unidos o número de jesuítas tem decres
cido, o total de novos adeptos recrutados 
na América Central aumentou em 150% 
desde fins da década de 70, quando os je
suítas locais deixaram de administrar 
escolas para os filhos dos ricos e foram 
trabalhar em favelas como La Chacra. 
Foi também a partir daí que o número de 
mártires entre eles aumentou. Em todo o 



mundo, 33 jesuítas foram assassinados 
ou "desapareceram" de 1973 até hoje. 

Carlos Manuel Alvarez, um guate
mal teco de 33 anos, é tão afável e 
metódico quanto Gómez mas, por trás de 
sua aparente calma, há uma grande re
serva de energia. Em um exemplo de 
como a ordem dos jesuítas vem mudando, 
ambos se referem a si mesmos como sim
ples "centro-americanos", em 
contraposição aos primeiros missioná
rios jesuítas provenientes da Europa. 

Segundo Álvarez, a história comum 
de uma região na qual "a injustiça é a 
mesma, diferindo apenas em grau", une 
os jovens de diferentes países latino
americanos. "Nascemos e vivemos em 
meio à injustiça - diz ele - de sorte que 
tendemos a ser mais rigorosos e mais ra
dicais em nossa análise que os 
missionários estrangeiros". 

Dispostos a morrer em missão -
Julio Cesar Sosa, salvadorenho de 22 
anos que ingressou na ordem pelo desejo 
de trabalharjunto aos refugiados, confes
sa que criticava o "intelectualismo" dos 
seis jesuítas espanhóis assassinados. 
''Mas depois vi como a 'coerência' daque
les homens-o fato de viverem aquilo que 
pregavam-ficou patente com a sua mor
te, e compreendi que eles tinham alguma 
coisa séria a dizer a respeito da situação 
em que nos encontramos", diz Sosa. 

Os jovens jesuítas viveram semanas 
de pavor após o massacre. Ironicamente, 
só se acalmaram quando o superior geral 
da ordem, Peter-Hans Kolvenbach, che
gou de Roma para dizer-lhes que deviam 
esperar novas baixas. "Muito realista, ele 
nos disse que ser um jesuíta na América 
Central significa estar disposto a morrer 
a qualquer momento", lembra Álvarez. 

Longe de desencorajar os membros, a 
idéia de morrer em missão é uma possi
bilidade que parece estimulá-los. Cesar 
Jcrez, reitor da Universidade Centro
Americana, que seleciona os candidatos 
ao seminário, diz que eles invariavel
mente mencionam Rutilio Grande, um 
jesuíta assassinado na Guatemala em 
1977 por ajudar grupos de camponeses 
locais a fundarem cooperativas. Ou lem
bram o arcebispo de El Salvador, Oscar 
Romero, que não era jesuíta, mas foi um 
respeitado religioso e defensor dos pa
dres ativistas. Romero foi morto quando 
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celebrava missa em 1980. Diz Jerez que 
os futuros jesuítas falam de sua missão 
como "um trabalho que vale a pena". 

O massacre dos seis jesuítas em 1989 
fez aumentar o número de participantes 
da fechada ordem de 25.000 homens, ofi
cialmente denominada Sociedade de 
Jesus, mas cujos membros chamam sim
plesmente de "a Sociedade". 

Em face das ameaças alguns dias 
após o massacre, os jesuítas se dispersa
ram e procuraram se esconder.Um rapaz 
de 19 anos, cuja família abrigou um jesuí
ta, conta que a experiência o levou a 
ingressar na Sociedade . Outro jovem 
camponês ficou impressionado com o fato 
de que, após a matança, dois outros jesuí
tas continuaram a viajar 
ininterruptamente da capital a uma zona 
de guerra, a fim de levar ao povo os seus 
serviços religiosos, apesar das ameaças 
do exército. Esse jovem camponês tam
bém ingressou na ordem. 

Essas manifestações de fé pessoal 
têm implicações políti-
cas, pois os jesuítas da 

de 80. O papa João Paulo II receava que 
a ênfase colocada pelos jesuítas na justi
ça social pudesse contribuir para 
aumentar a simpatia pelo socialismo ou 
pelo marxismo. 

Dizem os jesuítas, porém, que o fato 
de se manifestarem contra o status quo 
não significa que tenham motivações po
líticas. ''Não procuramos nos identificar 
com este ou aquele sistema, e sim com 
maior justiça social", insiste Álvarez. 

Para ele e outros observadores locais, 
o massacre de 1989 ainda é um momento 
bem presente, que traumatiza e fortalece 
a todos. Quando José María Tojeira, o su
perior centro-americano da ordem, 
conhecido entre amigos pelo apelido de 
"Chema", ordenou a uma dúzia de jesuí
tas que fossem ao local do massacre, os 
jovens não partiram todos juntos, mas 
seguiram dois a dois, a intervalos de 
alguns minutos, para que não fos
sem apanhados em grupo como 
ocorrera aos seus colegas mais idosos. 

América Central torna
ram-se agentes da 
reforma social. Existem 
jesuítas trabalhando co
mo pesquisadores junto 
a grupos de especialis
tas dedicados a questões 
sociais e econômicas . 

Muitos jesuítas têm apoiado a luta por reformas sociais 

Mas um número cres
cente deles vive de 
forma simples ao lado 
de seus paroquianos, se
ja em favelas pobres 
como a de La Chacra, se
ja pregando para os que 
trabalham na colheita 
de banana em pequenas 
cidades úmidas do lito
ral atlântico de 
Honduras, ou prestando 
assessoria a uma coope
rativa de padeiros na 
província mais ociden
tal de El Salvador. 

Tensões com o Va
ticano - Esse novo 
surto de ativismo jesuí
tico fez crescer as 
tensões nos bastidores 
do Vaticano na década 
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A guerra e a miséria têm deixado um saldo de milhares de mortos e de refugiados na América Central 

Sua atitude naquelas primeiras ho
ras, dizem os jesuítas salvadorenhos, 
estabeleceu wu padrão de conduta que 
eles mantêm até hoje: não temer o perigo, 
mas tampouco tornar mais fácil a agres
são. 

"Eu não queria ver os corpos, mas 
Chema disse que tínhamos de ver tudo,a 
fim de prestar nosso depoimento", diz 
Álvarez. "A situação nos uniu. Lado 
a lado com a sensação de impo
tência, havia a impressão de que os 

próximos seríamos nós". 
Em meados de novembro passado, os 

jesuítas e outras delegações reuniram-se 
na capital salvadorenha por ocasião do 
primeiro aniversário do massacre. O cli
ma era o de simples reunião, mas os 
sacerdotes locais disseram que a finali
dade era impedir que alguém 
esquecesse a brutalidade daquela 
manhã. Houve quem advertisse contra a 
tendência a transformar os padres mor
tos em heróis populares e esquecer o fato 

de que eles foram vítimas de uma brutal 
repressão militar, como milhares de ou
tros neste país. 

Enquanto isso, os jesuítas são os pri
meiros a afirmar que o seu trabalho "não 
prosseguiu ininterruptamente, mas vem 
sendo retomado". Dizem eles que o mas
sacre foi uma dura lição que aprenderam, 
ao lado da gente comum com a qual tra
balham, em um país onde a guerra civil 
já fez cerca de 70 mil vítimas, a maioria 
das quais não recebeu qualquer atenção 
do noticiário internacional. 

Flores no local do massacre - Um 
ano após o massacre, vários jesuítas fa
lam de Obdulio Ramos como uma espécie 
de modelo. 

Ramos, o jardineiro da ordem, plan
tou, por sua própria iniciativa, um grupo 
de roseiras, dispostas em círc1.1lo, no local 
onde os corpos foram encontrados, inclu
sive dois pés de rosas amarelas para sua 
esposa Elba e a filha, que morreram jun
tamente com os padres. ''Eu aguava com 
cuidado aquelas rose:.1.-as, dosando a 
quantidade de água para que elas flores
cessem exatamente na data do 
aniversário," diz o homem que transfor
mou a cena da carnifina em um local 
aprazível e belo. 0 

0

Pac~ic News Service. Ma,y Jo McConahay é edilaa do PNS 
pera~ América Central. 
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Outra "explosão populacional"? 
Walter Truett Anderson * 

ma segunda "explosão populacio-unal" começa a preocupar os ecolo
gistas: o número de automóveis em 

todo o mundo provavelmente dobrará nos 
próximos anos - trazendo mais engarra
famentos de trânsito, mais poluição at
mosférica, mais ruído, mais acidentes e 
maior conflito político em torno do con
trole da produção mundial de petróleo. 

Existem hoje no mundo cerca de 540 
milhões de veículos motorizados - in
cluindo automóveis, caminhões, ônibus e 
veículos comerciais. James MacKenzie e 
Michael Walsh, do World Re-
sources Institute, calculam que 
esse número pode ultrapassar 
1 bilhão dentro de 20 anos. Isso 
será suficiente para pôr em ris
co todo o progresso alcançado 
até agora no combate à polui
ção urbana, à chuva ácida e ao 
efeito estufa. 

Os EUA não são mais os 
campeões mundiais de trânsito 
congestionado. Os engarrafa
mentos de Tóquio são 
antológicos e, em muitas cida
des do Terceiro Mundo, o 
número de automóveis excede 
à capacidade das ruas e estra
das. 

Hoje em dia 
os automóveis 

contaminam menos 
a atmosfera, mas o 

problema da poluição 
continua: a ''população" 

de automóveis 
pode dobrar 

nos próximos anos 

2) Aperfeiçoar a administração do 
trânsito 

Várias estratégias de controle do con
gestionamento do trânsito urbano já 
foram adotadas com sucesso em muitas 
partes do mundo: restrições destinadas a 
proibir o acesso de automóveis aos cen
tros urbanos, criação de ruas e zonas 
exclusivas de pedestres, limites de velo
cidade, etc. 

3) Oferecer mais transporte coletivo 
Qualquer recurso que tenda a colocar 

mais pessoas em um veículo - sejam 
trens ou sistemas de ''lotações" - contri

bui para diminuir o gasto de 
energia por número de passa
geiros e reduzir a quantidade 
de automóveis nas ruas. 

4) Melhorar o planejamen
to urbano 

As cidades devem ser pla
nejadas de modo a evitar uma 
grande dependência em rela
ção ao transporte automotor 
ou seja, o contrário da filoso
fia que orientou os planos de 
expansão urbana nas últimas 
décadas. A nova abordagem 
favorece maiores densidades 
urbanas - tais como a combi
nação de edifícios de 
apartamento e conjuntos resi
denciais com casas isoladas -

O número de acidentes de 
trânsito - já responsáveis por 
mais de 250 mil mortos e vários O grande número de carros torna inevitáveis os engarrafamentos e uma maior combinação de 

milhões de feridos e paralíticos 
a cada ano - tende também a crescer, da 
mesma forma que a dependência nnm
dial em relação ao petróleo. 

Grande negócio - Para os indus
triais, a crescente procura de automóveis 
é um grande negócio. Os fabricantes de 
carros continuam a organizar novas fir
mas e construir novas instalações, de 
olho nos crescentes mercados do Leste 
europeu, da América Latina e da Ásia. 

O que os ecologistas esperam fazer é 
evitar que o automóvel se torne o meio de 

transporte preferido em todo o mundo. 
E, da mesma forma como fizeram reco
mendações para o planejamento 
familiar, com vistas a deter o crescimento 
da população humana, fazem quatro re
comendações para deter o aumento da 
população de automóveis: 

1) Produzir melhores can-os 
Por enquanto, deve-se fabricar carros 

menores e mais eficientes; no futuro, car
ros totalmente não-poluentes, que 
utilizem fontes de energia ''lünpas", em 
vez de combustíveis fósseis. 

residências com centros co
merciais. 

Em resumo, tudo isto significa que, 
mesmo que a população humana conti
nue a crescer, a população de automóveis 
não precisa aumentar na mesma propor
ção. Existem muitas maneiras de mudar 
nossos hábitos de transporte e muito o 
que dizer a favor de evitar que a civiliza
ção, depois de escapar à ameaça nuclear, 
venha a perecer em um congestionamen
to global de trânsito. 0 

·Pacific News Service. Walter Truett Andersen é eõtor-adjunto 
do PNS e cientista político especializado em ecologia. 
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Cerimônia macabra 

As crianças pobres estão mais sujeitas a ser objeto de um tráfico de órgãos 

Mes1no sem qualquer 
co1nprovação, os 
boatos sobre a 
existência de u1n 
1nercado negro de 
órgãos de crianças 
sequestradas 
continua,n a circular 
e1n diversas cidades 
latino-americanas 

Debbie Nathan* 

' 'V
enda de órgãos: objetivo do t rá
fico de crianças". "Gangues de 
sequestradores". "Órgãos em 

troca de dólares". 
Manchetes como estas, alardeadas 

em revistas e jornais mexicanos nos últi
mos seis meses, vêm contribuindo para 
perpetuar um apavorante boato, propa
gado ultimamente no México e em toda a 
América Latina. Em reuniões nas escolas 
ou em jantares elegantes, os pais se de
claram perocupados com os seus filhos. O 
receio é que indivíduos norte-america
nos, israelenses e europeus, sob o 
pretexto de adotar crianças estrangeiras, 
pretendam utilizar os seus órgãos em 
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operações de transplantes no Primeiro 
Mundo. 

Embora um plano tão horrendo pare
ça coisa de romance de García Márquez e 
nunca tenha sido comprovado, muitas 
pessoas estão levando a sério esses rumo
res - tão a sério que uma folclorista 
francesa os interpreta como uma moder
na lenda urbana do Terceiro Mundo e 
especula a respeito do seu significado 
geopolítico. 

A princípio, a história da venda de ór
gi\os de crianças parecia ser apenas um 
simples exemplo de sensacionalismo jor
nalístico. Tudo começou há cerca de 
quatro anos, quando a polícia da cidade 
hondurenha de San Pedro Sula localizou 
13 crianças que haviam sido escondidas 
em várias casas, à espera de transporte 
para adoção clandestina em outro país. 

De onde vinham aquelas crianças? 
Teriam sido sequestradas ou simples
mente vendidas por mães pobres? 

Enquanto as autoridades investiga
vam o caso, um funcionário do serviço 
oficial de assistência social chocou o país 
com a notícia de traficantes de órgãos in
fantis. No dia seguinte, ele negou ter dito 
que houvesse estrangeiros coletando ór
gãos entre as crianças hondurenhas e 
afirmou que apenas repetira rumores em 
curso entre as assistentes sociais locais. 

Mas a mídia latino-americana repro
duziu a notícia, sem mencionar os 
desmentidos. Em pouco tempo, o boato 
acerca do tráfico de órgãos de crianças es
tava sendo repetido pelas autoridades e 
pela mídia, desde a Guatemala até a Eu
ropa. 

Faltam provas -A agência noticio
sa soviética Tass publicou a notícia em 
1987 e transmitiu-a a nível mundial. No 
ano seguinte, as Nações Unidas e o Par
lamento Europeu manifestaram sua 
preocupação com o possível assassínio de 
crianças do Terceiro Mundo para fins de 
extração de órgãos. 

Indignado, o Departamento de Esta
do norte-americano negou a denúncia, 
atribuindo-a a uma campanha soviética 
de desinformação. O FBI e o Departa
mento de Saúde dos Estados Unidos 
também negaram os rumores. A Unos, 
agência que supervisiona transplantes 
nos EUA, observou que, como os órgãos 
são delicados e perecíveis, o processo é 



cuidadosamente fiscalizado. As equipes 
de transplante, disse a agência, incluem 
tanta gente que qualquer plano hediondo 
dessa natureza seria rapidamente de
nunciado. • Um grupo de ativistas da área dos di-
reitos humanos, que veio da França para 
a América Latina, não conseguiu encon
trar qualquer indício de que estivesse 
havendo tráfico de órgãos vitais de crian
ças. 

Dados todos esses desmentidos, as 
autoridades julgaram que os rumores lo
go desapareceriam. Mas estavam 
enganadas. A cada dois ou três meses·, do 
Paraguai até a Coréia do Sul e desta até 
o México, os tablóides e até mesmo a im
prensa tradicional tornam a falar de 
crianças adotadas ou sequestradas, su
postamente encontradas mortas ou 
mutiladas - sem o fígado ou a córnea. 

O fato dos investigadores jamais con
seguirem localizar essas crianças não 
contribuiu para desfazer tais boatos. De 
fato, a odiosa notícia encontrou tal acei
tação popular que a folclorista francesa 
Veronique Campion-Vincent acredita se 
tratar da variante urbana de uma lenda 
secular, segundo a qual certos "forastei
ros" - como ciganos ou judeus - roubam 
e matam criancinhas. 

Em recente edição do jornal Western _ 
Folklore, Campion-Vincent observa que 
essas lendas são símbolos patentes de 
uma angústia cultural acerca de proble
mas reais. Segundo ela, nos Estados 
Unidos, os mitos a respeito de crianças 
sequestradas e mutiladas refletem preo
cupações com casamentos desfeitos, 
tensões interraciais ou étnicas e permis
sividade sexual. Mas o Terceiro Mundo 
sofre de outro conjunto de temores. 

Rede de adoções ilegais - Em pri
meiro lugar, práticas inadequadas de 
adoção parecem estar se generalizando. 
Diversos investigadores verificaram que 
muitas crianças latino-americanas vêm 
sendo rotineiramente compradas e, às 
vezes, sequestradas para adoção no exte
rior. Até mesmo certas adoções 
aparentemente legais baseiam-se, mui
tas vezes, em práticas ilegais. 

Os inadequados procedimentos de 
adoção resultam da confluência da pobre
za no Terceiro Mundo com o declínio das 
taxas de natalidade nos países industria-
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lizados avançados, diz Victor Carlos Gar
cía-Moreno, especialista em adoções 
estrangeiras, que é também professor de 
Direito da Universidade Nacional Autô
noma do México. 

''Norte-americanos, europeus e israe
lenses têm ido cada vez mais a países em 
desenvolvimento para adotar crianças", 
diz ele. De fato, em 1980, o Departamento 
de Estado registrou somente cerca de 
5.000 adoções estrangeiras legais feitas 
por cidadãos norte-americanos. De lá pa
ra cá, o número dobrou. A Coréia do Sul 
é o país que mais tem fornecido crianças, 
mas vários países latino-americanos são 
também importantes fornecedores. O 

Juarez em 1989, proveniente de uma co
munidade agrícola localizada a uns 200 
quilômetros ao sul dali. Hoje, mora com 
o marido e os seis filhos do casal em um 
barraco de favela, de um cômodo só . 

Para ajudar a prover o sustento da fa
mília, cruza ilegalmente a fronteira para 
El Paso, no Texas, onde vai de porta em 
porta vendendo frutas; e lembra-se de 
que, em uma dessas visitas, quando esta
va grávida de sete meses, foi abordada 
por um casal norte-americano bem vesti
do. "Eles me disseram que, se eu lhes 
entregasse a criança, pagariam todas as 
minhas despesas médicas em El Paso e a 
criança poderia viver em um lar confortá-

Muitas mães adolescentes são obrigadas a vender ou doar os filhos 

México nunca forneceu mais que 150 ado
ções de crianças por ano. 

García-Moreno insiste, porém, que 
quando se acrescentam as estimativas de 
adoções ilegais, o México, fonte dos 
atuais boatos de utilização de órgãos de 
crianças, envia milhares de crianças aos 
Estados Unidos anualmente. 

O mesmo García-Moreno descreve co
mo funcionam as adoções ilegais em 
países do Terceiro Mundo como o México: 
"Advogados dão cobertura a administra
dores de orfanatos, enfermeiras e 
'recrutadores' que vão a bairros pobres ou 
favelas sugerir que as mães lhes entre
guem os filhos, mediante a oferta de uma 
compensação de 4.000 a 6.000 dólares". 

Um bebê por 2.000 dólares - Lupe 
Borjon, residente da cidade fronteiriça de 
Juarez, recebeu uma dessas ofertas no 
início do ano passado. Bo1:jon chegou a 

vel. Ofereceram-me cinco núlhões de-pe
sos (cerca de dois mil dólares)". 

Caso ela houvesse aceito a oferta, 
Borjon provavelmente teria sido transfe
rida para El Paso e registrada em uma 
clínica com o nome da mãe adotiva nor
te-americana. O recém-nascido receberia 
uma ce,rtidão de nascimento emitida pe
los Estados Unidos, na ·qual a mulher 
norte-americana figuraria como a verda
deira mãe. 

Diane Holzer, parteira de uma prós
pera clínica de El Paso, diz que esse tipo 
de coisa é comum na fronteira. ''Há pouco 
tempo, uma mexicana grávida veio nos 
procurar. Forneceu um nome norte-ame
ricano e declarou uma idade que 
evidentemente não era a sua. Verifica
mos depois que ela nos dera o nome da 
mãe adotiva. Nos inteiramos de casos co
mo este duas ou três vezes por ano - mas 
quantos outros deixamos de descobrir?" 



Um pouco mais ao sul da fronteira, 
certos traficantes do mercado negro em
pregam métodos semelhantes. Em 
janeiro de 1986, um artigo publicado pelo 
Boston Globe descreveu as atividades de 
uma dona de casa do Arizona, de nome 
Deborah Tanner, que trabalhava com ad
vogados mexicanos , "mães postiças" e 
funcionários públicos corruptos a fim de 
obter certidões e outros documentos fal
sos, mediante os quais os direitos sobre 

INFÂNCIA 

adoções legítimas. ''Em quase todos os 
países em que trabalhamos, essas notí
cias têm impedido adoções", diz Jean 
Erichsen, da "Los Nifios", agência texana 
que trabalha com adoções de crianças la
tino-americanas. 'A.s mães verdadeiras 
pedem os filhos de volta e as autoridades 
suspendem todas as adoções para in es
tigar. É mn transtorno que pode durar 
vários meses'. 

A miséria como 
pano de fundo - Os 
rumores sobre o trá
fico de órgãos 
servem também para 
explicar o desapareci
mento de outras 
crianças do Terceiro 
Mundo. No México, 
por exemplo, onde até 
mesmo as escolas pri
márias do governo 
são caras demais pa
ra os pobres, muitas 
crianças que ainda 
não atingiram a ado
lescência abandonam 

No México, os jornais têm dado grande espaço nos últimos 
meses aos insistentes rumores sobre o tráfico de órgãos infantis 

o lar, à procura de co
mida ou aventura, ou 
ainda para atraves
sarem a fronteira 
para trabalhar. 

Embora sejam 

os filhos eram subtraídos de mães pobres 
mexicanas. Tanner e um cúmplice foram 
mais tarde condenados sob a acusação de 
fraude federal. 

Nos EUA, os especialistas em adoções 
condenam tais práticas, mas reconhecem 
que elas são muito comuns. Esse tipo de 
conduta ilegal pode facilmente passar 
despercebido. Mas os boatos da venda de 
órgãos do corpo.têm evitado a ocorrência 
de vários casos de adoção clandestina 
que, de outra forma, escapariam à vigi
lância da lei. 

Por exemplo, um casal texano estéril 
comprou recentemente na Cidade do Mé
xico uma criança recém-nascida por 800 
dólares. Quando o intermediário desco
briu que os pais adotivos eram norte
americanos, a mãe exigiu a devo! ução da 
criança, por estar convencida de que ela 
iria ser vítima de traficantes de órgãos. 

Os boatos impedem também algumas 

tecnicamente consi
deradas "fugidas de casa", o fato dessas 
crianças terem desaparecido é traumáti
co demais para que suas famílias e 
comunidades o admitam, preferindo con
siderá-las vítimas de um suposto 
sequestro. 

Quanto a sequestros comprovada
mente praticados por estrangeiros, as 
estatísticas sugerem que eles não são 
mais frequentes no México do que nos Es
tados Unidos. Em ambos os países, os 
autores de sequestros costumam ser ta
rados sexuais que agem isoladamente ou 
mulheres mentalmente desequilibradas, 
desesperadamente desejosas de terem 
um filho . Ainda assim, as recentes man
chetes mexicanas atribuem a culpa do 
desaparecimento e sequestro de menores 
a "gangues que roubam crianças" para 
vender seus órgãos. 

Vez por outra, as próprias autorida
des acolhem com seriedade esse discurso 
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distorcido. Em meados de 1990, na Cida
de do México, o diretor de uma prisão 
federal e vários policiais forrun acusados 
de torttU·ar até a morte umjovem, suspei
to de raptar uma criança. A tortura 
ocorreu logo depois que uma autoridade 
da Procuradoria Geral da República de
clarou que várias dezenas de crianças 
mexicanas teriam sido raptadas por tra
ficantes internacionais de órgãos para 
transplante. 

Em outubro do mesmo ano, o Con
gresso mexicano exigiu a formação de 
uma comissão para investigar o rapto de 
crianças e o comércio de órgãos. 

A origem dos boatos - Enquanto 
García-Moreno descarta como fantasia a 
história da venda de órgãos, a folclorista 
Campion-Vincentacha que a lenda resul
ta , pelo menos em parte, das ansiedades 
dramatizadas pela adoção estrangeira de 
crianças. Enfrentando uma enorme dívi
da externa e acelerado aumento da 
pobreza, da desnutrição e da taxa de mor
talidade infantil, muitos países do 
Terceiro Mundo sentem-se roubados não 
só de seus recursos naturais, mas tam
bém de cidadãos - entre estes, os jovens 
capazes de ambos os sexos que buscam 
wna vida melhor no exterior. 

Em cidades do Peru, da Guatemala e 
do México abundam histórias folclóricas 
de gigantes e feiticeiros brancos que de
voram a carne e bebem o sangue dos 
nativos de pele escura. 

Campion-Vincent observa ainda que, 
em países como a Índia, Turquia e Brasil, 
permite-se que os ad ui tos pobres vendam 
suas córneas e fígados. E adverte que, da
das as condições semelhantes de 
mercado nos Estados Unidos, a história 
da venda de órgãos pode um dia deixar de 
ser um mito. 

Por enquanto, porém, ela sugere que, 
para os pobres e as elites do Terceiro 
Mundo, os boatos expressam um profun
do sentimento de nacionalismo no 
confronto com culturas que são econômi
ca e politicamente mais poderosas. Uma 
vez que a relação entre esses dois mun
dos provavelmente continuará sendo 
desigual, a lenda da venda de órgãos in
fantis pode demorar a desaparecer. • 

·pacijic News Seivice. Debbie Nathan é couespondente do PNS 
no Texas, EUA. 
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O f ais o paraíso 
Emigrantes latino-americanos fogem da violência política 

em seus países e enfrentam outro tipo de violência 
nas ruas norte-americanas 

Beatriz J ohnston 
Hernández 

W
alter Calero, 22 anos, 
ex-soldado sandinis
ta e zelador de um 

edifício de San Francisco, Ca
lifórnia,jazia na grande cape
la da Casa Funerária 
Driscoll's, assassinado com 
mais de doze facadas no corpo. 
Seu velório foi bastante conco
rrido. Alguns dos seus paren
tes se aproximavam do 
caixão, pousavam a mão no 
cadáver e murmuravam "até 
breve" ou faziam o sinal da 
cruz. 

A ironia da morte de Cale
ro não passou despercebida a 
seu tio, Francisco Taleno Mo
lina. ''Walter fugiu de uma 
guerra (há dois anos) para 
cair em outra guerra aqui", a 
guerra do crime urbano. 

As palavras de Taleno Mo
lina aplicam-se a milhares de 
emigrantes latino-america
nos que vêm para os Estados 
Unidos, julgando estarem fu
gindo da violência, apenas 
para encontrá-la à sua espera 
nas ruas norte-americanas. 

O corpo de Calero foi en
viado à sua esposa e duas 
filhas pequenas em sua terra 
natal, injetado com um litro 
de formol para que pudesse 
ser velado ao chegar. 

Dias depois, José Antonio 
Salgado jazia em seu caixão 
forrado de branco na capela 
número um da Casa Funerá
ria Califórnia. O robusto 
salvadorenho de 40 anos os-

tentava um terno elegante, o 
rosto pintado com um cosmé
tico cor de pele, a cabeça 
enfaixada em gaze branca de 
hospital de modo a cobrir os 
ferimentos abertos em sua ca
beça pelo homem que o 
pisoteara até a morte. Salga-

Aura Maria Buitraga cho
ra a morte prematura de sua 
sobrinha, vitimada pela Aids 
aos 26 anos. "Vejo-a em meus 
sonhos todos os dias ... Não sei 
o que ela está tentando medi
zer". 

Quando deixou a Nicará-

Latinos: é comum encontrarem um fim violento nos EUA 

do era um trabalhador braçal 
nos Estados Unidos até en
contrar a morte à porta de um 
bar de Oakland. 

Antes que o seu corpo che
gasse à última morada em 
San Francisco, um dos auxi
liares da casa funerária içou 
wna bandeira salvadorenha à 
porta da capela - um toque 
personalizado que seria in
cluído na conta de 1.600 
dólares a ser cobrada à famí
lia do morto. 

Sua mulher e filhos, que 
aguardavam a chegada do 
corpo no aeroporto de San Sal
vador, viram quando o caixão 
foi retirado do avião e enterra
do em solo salvadorenho, lado 
a lado com os outros mortos do 
dia, vítimas da violência polí
tica do país de onde ele havia 
fugido há sete anos. 

gua, diz Aura Maria, o que a 
sobrinha mais desejava era 
ter um filho. ''Ela se apaixona
va por todo bebê que via. 
Infelizmente, todas as vezes 
em que ficou grávida, perdeu 
acriança". 

Foi por ocasião de wn des
ses abortos que a jovem 
recebeu uma transfusão de 
sangue contaminado. A morte 
da sobrinha deixou a tia, ca tó-
1 i ca devota, falando de um 
"Deus injusto". "Minha so
brinha não teria contraído 
Aids na Nicarágua, mas o seu 
destino estava traçado". 

Sonho frustrado - O 
"sonho" de muitos imigrantes 
jamais se realiza, diz Carlos 
Demarty, comentarista de um 
popular programa de pales
tras da estação de rádio KIQI, 
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de San Francisco, que trans
mite em espanhol. "O mito da 
América do Norte é uma men
tira, uma fantasia", diz ele. 
"Os latino-americanos vêm 
para cá pensando em trabal
har, economiz~r dinheiro e 
voltar. Mas a realidade que 
encontram aqui é bem dife
rente". 

Para os que nunca teriam 
deixado sua terra se não fosse 
pela violência política, os Es
tados Unidos é um país que 
está longe do seu ideal de vi
da. Depois que chegam, o 
sonho de voltar persiste, mes
mo que somente seja 
realizado na morte - como 
carga aérea em um caixão. 

Lucro para as funerá
rias - A morte de latino
americanos contribui para a 
prosperidade das casas mor
tuárias. A Casa Funerária 
Califórnia faz intensa publici
dade em jornais e revistas de 
língua espanhola, conquis
tando para o seu dono, Alexis 
Macias, a maior fatia do cres
cente mercado la tino
americano de San Francisco. 

"Para os ricos, a morte não 
prova nada", diz Reno Ander
son, da Casa Funerária 
Anderson, concorrente de Ma
cias na mesma rua. ''Quando 
alguém morre, eles simples
mente metem o parente numa 
caixa de papelão e mandam
no para o crematório. Já os 
latinos dão grande importân
cia ao velório, ao rosário de 
orações e, depois, ao ente
rro ... fazem questão de tudo". 

Visto que a idéia de retor
nar ao pó da terra é tão 
importante para muitos lati
no-americanos, os amigos e a 
família se cotizam para pagar 
as despesas. Estas, muitas ve
zes, vão a bem mais de 3.000 
dólares. "Se não fossem os ca
tólicos - acrescenta Anderson 
- a indústria funerária deste 
país já estaria falida". • 



Dirigentes da CEE: o seu poder, assim como o das autoridades norte-americanas, é compartilhado com as elites do ''let-set te/emátlco" 

A nova ordem transnacional 
As niudanças tecnológicas, a revolução produtiva e o despertar dos 

regionalis1nos 1narca1n os anos 90, caracterizados pela emergência de 
elites que faze1n do co1nputador o seu instru1nento de trabalho e 

aspira1n a exercer o poder em escala planetária 

René Dreifuss * 
década de 80 foi perdida para a América Latina, 

Â ;orque ela não soube entender o que estava 
~contecendo no cenário mundial. Os anos 80 fo
ram de reformulação do sistema internacional e mui
tas coisas que pareciam surpresas, na verdade, não o 
eram. 

Estamos assistindo em vários países a reformas 
que, de fora, rotulamos como "neoliberais". Visualiza
mos uma onda neoliberal cobrindo o planeta. Em certa 
medida, houve algo assim durante a década de 80, mas 
não foi consequência de uma ofensiva ideológica ou 
programática. 

O que ocorreu nos Estados Unidos é muito-diferen
te do que está acontecendo na França e é 
extremamente distinto do que houve no Japão, que por 
sua vez não é igual ao processo na Coréia do Sul. Neste 
último caso, supostamente o país entrou nos eixos do 
modelo neoliberal. 

Todos os chamados "tigres asiáticos" - entre eles, 
a Coréia do Sul, Taiwan (Formosa) e Singapura, cada 

um com suas características - são apresentados como 
sendo uma espécie de modelo neoliberal, onde tudo 
deu certo. Mas quando se examina com mais profun
didade cada caso, comprova-se que o modelo que deu 
certo na Coréia do Sul é altamente estatizante, e nada 
tem a ver com as propostas do neoliberalismo. 

No Japão, o que acontece na área da química fina, 
eletrônica de ponta e biotecnologia - setores conside
rados estratégicos e que estão altan1ente protegidos -
não é o que ocorre no plano da indústria automobilís
tica, para mencionar um caso onde funciona um 
esquema de associação com o exterior. 

Nesses setores estratégicos, o Ministério de Co
mércio Internacional e Indústria trabalha em 
conjunto com as organizações empresariais, que têm, 
realmente, um pensamento estratégico. Não somente 
se ocupam da estruturação de suas empresas ou dos 
investimentos, mas o fazem, também, com a configu
r_ação da estrutura societária. E aí o Estado é o ponto 
de referência. É ele que coloca o facho de luz em cima 
das coisas, e fornece condições para que mui tos desses 
empreendimentos sejam realizados. 
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Na Europa, quando se es
tuda o esforço de 
desestatização, se comprova 
que ele ocorre a partir de um 
forte empurrão por parte de 
certos setores empresariais. 
Estes precisam recompor fron
teiras, porque o avanço 
tecnológico e a reestruturação 
produtiva assim o exigem. 

Pensemos que um país 
como a Holanda, por si só, com 
oito milhõ~s de habitantes e 
um ter ri tório pequeno, não tem 
condições de fazer investimen- René Dreifuss 

tos de grande porte, como é 
necessário para desenvolver certos produtos de tecno
logia de ponta. Para ser viável e·conomicamente em 
função do seu retorno, um investimento desse tipo tem 
que ser feito com a Alemanha, com a França ou com a 
Inglaterra. 

Por outro lado, a aceleração tecnológica impõe a in
teração científica: aquilo que hoje eu descubro não é 
meu segredo somente, é meu potencializador dos se
gredos dos outros. Daí, tantas associações entre rivais, 
nos mais variados campos, que conduzem ao "rompi
mento" de fronteiras pelo lado econômico, pelo lado 
científico-tecnológico. 

Mas isso traz como consequência um rompimento 
também pelo lado político-institucional, mesmo que 
ele não estivesse previsto nos projetos políticos ou 
ideológicos. 

Certamente, há vertentes político-ideológicas que 
viram nisso um desdobramento dos seus princípios, 
mas para o empresariado europeu, trata-se de uma 
questão extremamente pragmática. 

Organização social e políLica - Sob alguns as
pectos, estamos vivendo um fenômeno 
de transformação similar ao da própria 
Europa.da Idade Média, quando se saiu 
dos vilarejos e dos condados para tenta
tivas de unificação e interligação 
política e econômica mais amplas. 

Hoje, os Estados nacionais têm fron
teiras político-culturais definidas, com 
suas várias configurações internas. So
ciedade, nação e Estado, nos nossos dias, 
em geral se organizam em cima do mes
mo eixo, passando a ser estruturas 
superpostas. Uma nação é, ao mesmo 
tempo, uma sociedade já consolidada, e 
um Estado. Mas nem sempre foi assim. 
Como também não há nenhum princípio 
que diga que a forma atual de organiza
ção do ser humano em 

vada pelos tempos dos tempos. 
Neste momento histórico, coexistem diferentes for

mas de organização. Os Estados se unem para alguns 
empreendimentos específicos, mas mantêm a sua 
identidade em outros campos. 

Na Europa, que vive o processo de integração vi
sando ao ano de 1992, o mar do Norte n~o foi aberto à 
exploração comum. Ele continua sendo repartido mi
limetricamente entre os diversos países. A Noruega 
está cuidando do seu pedaço, assim como a Escócia, a 
Inglaterra, etc. Isto não impede que esses países se as
sociem para levar adiante diversos projetos, desde a 
busca de náufragos, passando por projetos de perfura
ção de poços de petróleo, onde trocam tecnologia, 
recursos ou se associam para os riscos. 

As fronteiras do conhecimento - Hoje, a geopo
lítica não é somente uma questão de espaços físicos 
(mesmo quando as esquerdas nem sempre o entendam 
assim). Muitas vezes, não está em jogo um produto, 
mas o conhecimento para fazer o produto. As frontei 
ras com as quais estamos lidando já não são as 
convencionais, mas as do conhecimento, da informa_
ção, da capacidade de criar. 

Ao longo da década de 80, houve uma reestrutura
ção produtiva decorrente das reformulações 
científico-tecnológicas. O que significa reformulação 
num sistema produtivo, de fato? Significa novos pro
dutos, novas formas de produzir, de organizar e 
localizar a produção e os criadores. A fábrica é hoje um 
conceito velho, ultrapassado. As unidades produtivas 
são, ao mesmo tempo, unidades de pesquisa científico
tecnológica. 

O conceito de escritório também e reformulado. O 
velho escritório é uma coisa ultrapassada. A concen
tração em um espaço da cidade é muito velha, tem 
centenas de anos. A tendência, daqui para frente, com 
a revolução da informática, é as pessoas ficarem em 

Estados-nacionais tenha que ser preser- Computador: instrumento chave a partir da década de 80 
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casa para trabalhar; há uma reformulação do espaço 
urbano. Passa a existir o trabalhador à distância, o 
funcionário de escritório à distância e a direção à dis
tância. E mais, as conferências acontecem sem que as 
pessoas tenhan1 que se reunir nwn mesmo local. É a 
teleconferência mundial, via computador. 

O produto é ao mesmo tempo mundial e particula
rizado pelas características de conswno de cada lugar. 
A era da massificação do produto, do cartão de crédito 
ao jeans, foi a década de 60 para 70. A de 80 é o reco
meço da particularização. É o molho específico no 
hamburguer, é o toque francês no McDonalds. 

Há uma valorização dos produtos artesanais. Em
bora sejam até produzidos por grandes empresas, têm 
o toque artesanal no invólucro e até no cheiro. Tudo 
isso interligado não só com wna estratégia de marke
ting, mas por ser uma demanda societária. 

Vivemos tm1 processo de afirmação étnica. A mas
sificação, as comunicações e a informaç.í.o, tal como 
hoje são processadas, curiosamente viabilizam isso. O 
regional, o étnico e o nacional aparecem finalmente de 
forma digna, não como uma coisa recalcada. 

Os grandes blocos - A década de 80 marcou o 
nascimento da Nova Ordem Transnacional, um pro
cesso de interligação, e a formação de macromercados 
globais: Eucanmex (Estados Unidos, Canadá, México), 
Europa 92 (com a ex-Europa socialista) e os vários ei
xos, lnterpacífico, lntrapacífico, Pacífico-Europa, etc. 
Estamos na era da formação das continentalizações 
político-estratégicas, das corporações estratégicas e 
dos megaconglomerados. 

Isso deve levar em consideração uma série de ou
tros fenômenos: onde fica a área 
militar nisso? E as particularida~es 
militares, o segredo, o equipamento 
específico? 

O florescimento das nacionalidades -A inter
ligação tecnológica criou um admirável e complexo 
mundo novo, a partir da década de 80. E ele está se ma
terializando na década de 90, provocando mudanças 
na sociedade. Hoje, as mesmas demandas legítimas de 
conswno, de reordenamento institucional, de florescer 
cultural, de liberdade étnica, grupal, nacional, aconte
cem na União Soviética, na Hungria, vão começar a 
acontecer na China, no Vietnã, e em outros países 
asiáticos. 

Hoje, torna-se contemporâneo e pós-moderno o fato 
de lidar com um moldavo. Há 15 anos atrás, quando se 
falava de moldavo, lituano, estoniano, as pessoas olha
vam de modo estranho, como se se estivesse falando de 
algum bicho. 

Atualmente, até as reivindicações nacionalistas 
dos curdos estão florescendo. Esse agrupamento hu
mano de 20 a 25 milhões de pessoas distribuídas em 
cinco países (Síria, Turquia, Iraque, União Soviética e 
Irã) está voltando a lutar por seus direitos nacionais. 

Devido ao problema de emergência das nacionali
dades, a União Soviética está reduzida a wu aparelho 
de Estado. Vários fenômenos estão em ebulição em 
muitas partes do mundo. Já são muito claros no ex-blo
co socialista, mas certamente serão mais tarde 
fenômenos europeu-ocidentais, asiáticos, etc. Estão 
começando a aparecer, inclusive, porque estão sendo 
viabilizados pelos recursos tecnológicos existentes. 

A reformulação do Estado - Os Estados conti
nuam funcionando. Mantêm suas estruturas 
normativas, moderadoras, subvencionadoras, fornece
doras, formadoras, delimitadoras, de negociação, de 

agressão, de intercâmbio. Mas há um 
processo de reformatação dentro do 
Estado, de reformulação institucio
nal: há áreas das quais ele se retira, 
áreas nas que ele entra, outras nas 
quais acentua a sua presença. E 
criam-se formas diferentes de se rela
cionar com o restante da sociedade e 
com os outros Estados. 

Ao mesmo tempo, as sociedades 
estão mudando, assim como as estru
turas produtivas, a ciência e a 
tecnologia. O resultado desse conjun
to de fenômenos são as grandes 
mudanças que estamos vivendo hoje 
em dia. 

Abre-se um leque de perguntas 
que obrigam a uma reformulação in
terna. São fenômenos 
interessantíssimos, porque o avanço 
tecnológico na área militar de uns de
pende do avanço dos outros numa 
outra área. E como isso funciona? Por 
exemplo, será que na Mitsubishi es
peram que a General Motors consiga 
chegar a um certo ponto para a provei
tar esse avanço, e depois a Siemens 
espera o lançamento da Mitsubishi 
para aproveitá-lo num produto, que 
vai ser vendido para as forças arma
das alemãs, que por sua vez vai servir 
para potencializar o recurso sueco e o 
francês, e daí vai sair uma descoberta 
que vai envolver a Fiat, que vai de
senvolver um projeto para o 
Pentágono? 

"O modelo que deu certo na Coréia do Sul é 
sitamente estatizante, não é neoliberal" 

Mas se bem é verdade que o Esta
do continua existindo, há algumas 
estruturas de poder que já estão fun
cionando a nível transnacional. 
Enquanto isso, o Estado é uma estru
tura nacional, mesmo que possa ter 
projeção externa. (Existem Estados 
com projeção sub-regional, outros 
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com influência regional, continental, in
tercontinental e até, em certos casos 
pt·ojeção planetária.) ' 

"J et set telemático" - Mas existem 
estruturas transnacionais também. 
Nesse sentido, aquilo que chamamos de 
"elites orgânicas" nas estruturas estra
tégicas de reflexão, de orgai;iização- que 
estavam organizadas de uma certa for
ma até a década de 70-estão hoje num 
processo de reconversão. 

Essas elites empresariais não deixa
ram de existir; ao contrário. Passa-se a 
ter agora o que chamo de "corporação es
tratégica", além de megaconglomerados 
como os chaebol coreanos e os keirets ja
poneses. Não é mais uma "empresa 
multinacional"; é um outro fenômeno, 
com uma outra estrutura interna e de decisão. "Demandas, como a das nacionalidades na URSS, vão acontecer em outros países" 

Esses megaempresários, esses megadirigentes 
mudam a sua organização e a sua articulação. É uma 
forma diferente de agir da época do Conunitee for Eco
nomic Development, do Council for Relations e de 
outras estrutras internacionais da época. Nós estamos 
lidando agora com o que eu chamo de 'jet set telemá
tico". Assim como as "elites orgânicas" foram capazes 
de criar verdadeiras organizações políticas de pensa
mento estratégico (como a Trilateral), agora, nos anos 
90, as elites empresariais, militares, políticas, já não 
visualizam somente o espaço nacional e sua posição in
ternacional, mas o planeta interligado. 

O 'jet set telemático" está montado em cima dases
tru turas organizacionais da década de 60/70 e 
inclusive de algumas que já existiam antes, como o 
Council for Relations. São grandes organizações do 
empresariado, de reflexão, de inteligência estratégica, 
que também incorporavam intelectuais, acadêmicos, 
militares, políticos, diplomatas. A novidade é que elas 
hoje funcionam como redes: networhs ("rede", em in
glês) é a palavra chave no caso. 

As elites atuais estão comunicadas pelas redes de 
computador e recorrem, se necessário, ao deslocamen
to rápido. Nas poucas vezes em que se juntam em 
espaços fechados, o encontro tem um outro sentido. 
Houve, recentemente, um encontro, na cidade suíça de 
Davos. Reuniram-se lá algumas figuras muito impor
tantes, para troca intensa de comunicação. Mas, ao 
mesmo tempo, a teleconferência estava funcionando: o 
primeiro-ministro turco, por exemplo, falou para a 
conferência de Davos do seu gabinete, onde estava ge
renciando a crise do Golfo. 

Esse tipo de fenômeno é uma das marcas da década 
de 80, junto com uma miniaturização do Estado, que 
é um dado fundamental. O Estado não está se retiran
do na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, mas 

permanece de forma diferente. Nos Estados Unidos 
ele não é o Estado central como é o francês sueco ale~ 

' ' mão. Mas ele existe através da sua interpenetração 
societária 1. 

O empresariado precisa do Estado, porque a estru
tura social não funciona sem ele. Esse foi um dos 
motivos da queda da primeira-ministra Margareth 
Thatcher: com ela, o antiestatismo tinha se transfor
mado numa questão ideológica. E, na verdade, o que 
está acontecendo nas sociedades mais avançadas não 
tem nada a ver com ideologia, e sim com as mudanças 
tecnológicas, com a economia. 

O caso da América Latina - Os reflexos desse 
processo na América Latina mostram, para quem ain
da duvidava, que os nossos países carecem de 
estruturas internas capazes de articular propostas de 
desenvolvimento auto-sustentável. 

Isso é parte da incapacidade, da mesquinhez, da 
loucura das estruturas dominantes da América Lati
na. Porque em outros países, mesmo as elites mais 
repressivas, têm mostrado certa sensibilidade perante 
as demandas da sociedade. A Coréia do Sul teve um 
projeto de desenvolvimento tliontado sob um regime 
militar, policialesco, como o do Brasil na década de 
60/70. Os sul-coreanos chegaram onde estão - mesmo 
sendo um sistema espoliativo - porque concordaram 
com uma relativa dignificação da mão-de-obra. Lá, o 
trabalhador ganha 10 vezes mais do que o assalariado 
brasileiro em atividades correspondentes. 

Por esse lado, temos uma América Latina sem op
ções, com elites surdas e absurdas. As empresas 
privadas no exterior investem na pesquisa; aqui, não. 
Nem nas universidades investem. As elites têm mos
trado incapacidade total de perceber alguma coisa 
além dos seus interesses imediatistas. 
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Mas, lamentavelmente, não estamos melhor pelo 
lado das esquerdas. Do lado progressista há wna inca
pacidade total de juntar as suas propostas, de unir as 
suas forças. 

Hoje, na América La tina, fala-se mui to na integra
ção econômica. Ela é apresentada como a solução dos 
nossos problemas. A primeira pergunta a se fazer é se 
temos estrutras capazes de se integrar. Integração não 
é wua decisão simplesmente política. Exige uma certa 
estrutura produtiva, social, cultutal, com capacidade 
e vontade de se integrar. 

Nós temos isso? Nós temos vontade de fazer acon
tecer coisas, como os europeus têm? Temos ontade de 
dar satisfação às demandas das nossas sociedades? A 

"A América Latina não tem opções, com suas elites surdas" 

integração é o caminho para isso? 
Para alguns países, a estratégia de desenvolvi

mento chama-se integração. Portugal é um exemplo: o 
seu planejamento está pautado para a integração. O 
mesmo ocorre com a Grécia. E certamente será esse o 
caminho a percorrer pela Iugoslávia, daqui a pouco (ou 
do que dela possa emergir). 

No caso da América do Sul há um problema de es
truturas e, em termos de sociedade, há o problema do 
projeto (ou falta dele) das nossas elites. 

Integração na.América do Sul, onde há países gran
des e pequenos, onde alguns são macromercados 
enquanto extensão territorial, significa que a questão 
da soberania deve ser repensada. Porque vai ter que 
se lidar com escalas de investimento, de produção, de 
retorno, diferentes. 

Imaginemos um sistema de com uni cação - em prol 
da integração - que signifique um investimento em 
torno de 25 bilhões de dólares para a América do Sul. 
Individualmente, nenhum país vai poder fazer seu 
projeto. 

Há alguns anos, na fronteira do Uruguai com o 
Brasil, havia queixas porque a rádio brasileira irradia
va para dentro do Uruguai. Então as crianças, mesmo 

a alguns quilômetros da fronteira, falavam um espa
nhol horroroso e escreviam pior ainda. E mais, todos 
os seus referenciais tinham a ver com o Brasil. O Pa
r aguai tinha esse problema, em certa medida, 
também. 

E agora? Com as mudanças tecnológicas ocorridas 
nas últimas décadas, o conceito de fronteira mudou. 
Com as transmissões de Tv em rede nacional, o Rio de 
Janeiro tem a mesma situação de fronteira com Mon
tevidéu que o Chuí tem com Santana do Livramento. 
Assim com a fábrica da Fiat em Betim (MG) está ao 
lado da central en~ Turim graças ao 'jet set telemáti
co '.Trata-sede mudanças planetárias importantes. A 
intercomunicação dos dias de hoje abre wna dimensão 
diferente. Pensemos só num dado: a quantidade de in
formação que uma pessoa das áreas urbanas processa 
num dia fazendo a combinação "televisão-rádio-jornal" 
é 90% superior à informação que as elites tinham na 
Inglaterra num mês, no começo do século. 

Biotecnologia e engenharia genética - A in
formação é a grande chave nessa véspera de século 
XXI. Vejamos o caso da .Amazônia. Os países indus
trializados têm interesse na .Amazônia não porque ela 
é o "pulmão" dom undo, ou porque as queimadas estão 
contribuindo para o efeito estufa. Não, eles cobiçam a 
selva amazônica pelo que ela ainda não oferece, mas 
se sabe que existe: o seu banco de dados genético - o 
filão da indústria farmacêutica. Há entre cinco e 30 
milhões de organismos a serem ainda classificados, o 
que significa descrevê-los e depois decodificá-los. Isso 
implica que na Amazônia temos a chave para todo o 
processo de criação dos novos materiais; o futuro da 
biotecnologia e da engenharia genética. 

Essas são as armas do Brasil para a negociação 
mundial: as do capital biótico. O Brasil tem na Ama
zônia a base para a ciência, a tecnologia e a produção 
do século XXI. Isso nos permite negociar. Mas exige 
mecanismos de negociação. 

Para aproveitar o seu potencial, o Brasil necessita 
ter um parque científico instalado, porque senão, como 
vai explorar esse potencial? Precisa de dezenas de mi
lhares de pesquisadores na área de química fina, 
biólogos, zoólogos, engenheiros ''bioeletrônicos" (técni
cos em microeletrônica que façam a interfase com a 
tecnologia). 

Hoje tudo está baseado na informática. Mas, como 
usar todas as maravilhas eletrônicas, numa América 
Latina que, na sua maior parte, não tem eletricidade? 
Para integrar, é preciso se articular. E só se articula 
aquilo que está organizado . .Articulação de quem não 
está organizado, não existe. • 

"Este texto foi p,ocessado a partir de uma entrevista exclusiva concedida po< René 
Dreifuss à edto<a de cadernos do terceiro mundo, Beatriz Blsslo 

10 Estado norte-americano semp<efoi diferente do europeu, O Estado central, o eixo 
norte-amerk:ano não é um Estado para dentro, mas para fora, o Estado da visão 
internacional, glcbal, dos últimos 100 mos. Sua história é diferente. 
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Os países mais ricos do mundo 

adquiriram essa condição e a 
sustentam, com base numa 

atenta postura de defesa dos 
seus respectivos interesses 

econômicos nacionais, e não se 
furtam a praticar políticas 

protecionistas necessárias ao 
seu desenvolvimento 

Ao Terceiro Mundo, porém, esse centro 
econômico do mundo prega uma doutrina 

diferente, a da plena abertura dos mercados e 
da mais absoluta competição, como se, no 

campo internacional, as puras leis do mercado 
fossem capazes de produzir wn equilíbrio justo 

44 

A experiência do 
reflorestamento urbano está em 

curso no Rio de Janeiro, 
através de diversos programas, 

com resultados considerados 
muito significativos 

Um dos projetos visa especialmente às áreas 
favelizadas, em geral localizadas em morros, 
onde a ausência da vegetação cria frequentes 

situações de risco para as comunidades, com os 
deslizamentos após as chuvas 

50 

A contravenção atravessou o 
samba e o poder público 110 Rio 

de Janeiro decidiu declarar 
guerra ao domínio que os 

bicheiros passaram a exercer 
sobre as agremiações 

carnavalescas 
A progressão desse poder marginal sobre as 

escolas de samba avanç~u ao ponto de o 
Carnaval ter-se tornado uma ação empresarial 

desses barões dajogatina, que já ensaiam 
movimentos para privatizar a festa, 

transformada numa cascata de lucros para o 
pequeno grupo 

52 
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Projetão consolida 

Documento 
abrangente propõe 

1nudanças polê1nicas 
e1n setores vitais do 

país e a retomada do 
desenvolvimento, ,nas 
o ceticis1no é grande 

Procópio Mineiro 
m ano depois de tomar posse, e co-umeçar a surpreender a nação bra
sileira com seu estilo de governar 

e pelo jeito fácil de adotar as mais pesa
das decisões, o governo Collor voltou a es
pantar, com o lançamento do Projeto de 
Reconstrução Nacional, o chamado Pro
jetão. Em suma, um ano depois de insta
lado no poder, o governo baixa afinal seu 
plano de ação, como a comunicar que as 
metas anunciadas na campanha eleitoral 
e perseguidas no primeiro ano eram uma 
espécie de ensaio. Desta vez, uma novi
dade positiva, que demonstra um passo 
no amadurecimento do governo: o docu
mento será submetido a discussão am
pla. 

As opiniões técnicas iniciais foram de 
ceticismo, quanto à possibilidade de o 
projeto, até apelidado de Plano Collor III, 
vir a atingir os resultados a que se pro
põe. O economista Dionísio Carneiro, da 
PUC/RJ, temeatéqueanovapolíticaeco
nômica, que se desenha na proposta, 
resulte numa "sarneyzação", istó é, em 
crescimento com altas taxas inflacioná
rias. "Temo que, diante do fracasso da 
política de estabilização, o governo utili
ze a promessa do crescimento como uma 
maneira de aglutinar apoio político. Afi
nal, é mais fácil repartir os sacrifícios, 
com todo mundo crescendo um pouqui
nho. Difícil é descobrir que, depois de um 

ano de purgante, o que resta a fazer é to
mar mais purgante", analisou Dionísio 
Carneiro, em entrevista ao "Jornal do 
Brasil", de 17 /3/91. 

Na mesma entrevista, outro econo
mista, Rogério Werneck, considerou que 
"a economia brasileira é hoje um organis
mo doente e vai ter que passar por um 
programa de estabilização sério, o que 
não ocorreu no ano passado. Estamos 
muito longe de ter uma economia com 
uma estabilidade mínima, que permita 
retomar wn crescimento sustentado, e o 
maior perigo deste Projetão é o governo 
perder de vista esta questão". 

De qualquer maneira, o Projetão, de 
largas ambições, caiu em cima do mundo 
político - o novo Congresso e os governa
dores a um dia da posse -, quando 
começavam a germinar esperanças de 
que se estivesse caminhando, no país, 
para um pacto. Na opinião de setores po
líticos, em lugar de ser o fruto maduro de 
um pacto, o Projetão apareceu com a sur
presa de um disparo inesperado no 
campo de batalha, onde se agitavam ban
deiras brancas de trégua. 

Credibilidade - Segundo congres
sistas, o documento deverá sofrer muitas 
mudanças durante a apreciação parla
mentar que vier a ocorrer, e muitos 
consideram que as reformas constitucio
nais pedidas não passarão antes de 1993. 
Para setores governistas, porém, o Proje
tão até vem beneficiar uma negociação 
nacional, pois trata-se de uma proposta 
já estruturada e apta a ser a base para 
discussões. Nos setores oposicionistas, o 
plano mereceu apreciações severas, por 
conter incongruências internas e não re
cuperar em nada a crise de credibilidade 
que cerca as iniciativas governamentais, 
frequentemente pelo ar de confusão que 
expressa entre os objetivos a que se pro
põe e os meios de que se utiliza. "São 54 
páginas de um documento genérico, sem 
proposta política e econômica diferente, e 
aprofunda a política econômica recessiva 
que aí está", comentou o deputado Car
rion Júnior (PDT/RS). 
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Calcado numa argumentação que re
pete a fraseologia do "moderno", 
"competitivo" e "antiestatal", de raiz neo
liberal, o Projetão identifica com 
bastante propriedade os mais agudos 
problemas nacionais, destinando-lhes, 
porém, soluções inadequadas, como real
çaram vozes oposicionistas. Ou seja, 
lamenta a pobreza e o desemprego, en
quanto pratica a recessão. 

Num dos trechos em que enfoca os 
problemas sociais, diz o documento que 
"um salto qualitativo na questão social 
no Brasil requer políticas decididas, que 
viabilizem uma maior e melhor oferta de 
atendimento escolar e pré-escolar, de ser
viços de saúde, de transportes urbanos, 
de saneamento básico e de habitação". E 
logo a seguir: ''Requer também a adoção 
de medidas e a definição de metas que 
possibilitem conter a violência urbana e 
rural e o desrespeito aos direitos huma
nos. Exige, ainda, ações corajosas e 
inadiáveis para alterar profundamente a 
dramática condição da infância no País e 
resgatar a dívida social acwnulada com 
os povos indígenas, cuja identidade cul
tural não pode ser desrespeitada. Todas 
essas questões merecem ser enfocadas 
sob o prisma de uma nova ética, funda
mentada na solidariedade e na justiça." 

Partindo-se de tal diagnóstico, muito 
competente, acentua-se a perplexidade 
ante a prática efetiva do governo, denun
ciada até em cartazes espalhados ao 
longo das rodovias pelas entidades uni
versitárias, como danosa ao ensino 
brasileiro. Com relação à violência urba
na e rural, não se conhece qualquer 
pendor do governo em adotar medidas 
efetivas para a descompressão social, 
que, nesses casos específicos, significaria 
seguir uma rota diferente de política eco
nômica e a realização de reforma agrária. 
E infância abandonada não é um milagre 
da natureza, mas consequência do de
semprego dos pais e do desamparo, que 
as políticas deste primeiro ano de Collor 
somente fizeram agravar. Do respeito de
monstrado pelos índios, fica faltando 
apenas uma prova real, que poderia ser 
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propostas de Collor 
uma política diferente por parte da Fu
nai. Será que, agora, vai mudar? 

O ministro da Agricultura, Antônio 
Cabrera, garante que, na sua área, a pro
posta é para valer: "Collor vai aplicar 200 
bilhões de cruzeiros, até 1994, para uma 
reforma agrária que assente 500 mil fa
mílias". 

Polêmico - O abrangente documen
to governamental inclui, na proposta de 
criação de um-novo patamar de desenvol
vimento, objetivos nas mais diversas 
áreas, desde a educação até a reforma do 
Estado, passando pela questão do trata
mento ao capital estrangeiro, dívida 
externa, relações trabalhistas, previdên
cia social, saneamento, habi'tação, 
transportes, cidadania, questão regional, 
desenvolvimento tecnológico, agricultu
ra, en.tre outros. 

Entre as medidas concretas, o plano 
prevê um aumento da arrecadação fede
ral (até 25% do PIB, como já ocorreu na 
década de setenta); aposentadoria por li
mite de idade (65 anos) e não mais aos 35 
anos de serviço (aliviando assim o siste
ma previdenciário); fim da estabilidade 
para o servidor público (com o que se po
deria demitir com facilidade na máquina 
estatal e, teoricamente, conseguir maior 
eficiência no setor); reforma da lei 
sindical (oom vistas a despolitizar, 
entre outros aspectos, o movimento 
sindical). 

Para adequar o país ao plano, o 
governo propõe sete emendas cons
titucionais e cerca de 50 projetos de 
lei, além de dezenas de portarias e 
outras instruções. 

Capital externo- Um dos pon
tos centrais do Projetão é a 
chamada reforma do Estado, que, 
na concepção exposta pelo governo 
Collor, tem o sentido de red'uzir a 
presença estatal em seu conjunto,· 
em especial como indutor do desen
volvimento econômico. Esse papel 

essa ótica, ajudará a oolocar os produtos 
brasileiros no mercado internacional. 
Afinal, o governo acredita que "o capital 
estrangeiro deverá ocupar papel relevan
te na retomada do crescimento, não 
apenas como complemento à poupança 
doméstica, mas sobretudo por se consti
tuir em importante canal de 
comercialização externa dos bens e servi
ços produzidos internamente". 

O objetivo é modificar a Lei 4131, de 
1962, que trata do assunto, de modo a 
criar maiores atrativos para que o capital 
externo flua para a economia brasileira 
de modo direto, como investimento ou 
reinvestimento, e não apenas como em
préstimo. O documento fala em 
joint-ventures entre firmas brasileiras e 
estrangeiras, cabendo a estas trazer ca
pital e tecnologia. Mas, fala também em 
modificar a legislação em pontos que sig
nificarão uma verdadeira condenação à 
morte de setores industriais brasileiros. 
É o caso em que trata do reconhecimento 
de patentes e propriedade intelectual, as
pectos considerados fatais, por exemplo, 
para a indústria farmacêutica nacional, o 
que deixaria o país inteiramente nas 
mãos da indústria estrangeira, no estra
tégioo setor dos medicamentos. O mesmo 
problema afetaria em muito o setor da in-

formáti~. 
Mas, o Proje

tão indicá também 
ser intenção do go
verno modifica.r o 
sistema de remessa de lucros, liberali
zando essa exportação de capital, de 
maneira a que as indústrias estrangeiras 
se vejam incapazes de recusar o convite. 
A atual legislação, que já permite o que 
muitos consideram uma sangria anual de 
bilhões de dólares, é descrita como restri
tiva no documento governamental. 

Reações - "Não é um plano de gover
no, é um plano de marketing", definiu o 
líder petista na Câmara, José Genoíno. 
''Não dá para ser levado a sério", concluiu 
o senador pessedebista Fernando Henri
que Cardoso, que vê o plano apenas como 
um instrumento para o governo "ir em
purrando com a barriga" seu 
descompasso político. 

''É wn blá-blá-blá. Vai aumentar ain
da mais a concentração de renda e 
escancarar as portas ao capital estran
geiro", criticou, por-sua vez, o líder do 
PDT, Vivaldo Barbosa. 

Já o líder governista Ricardo Fiúza 
(PFL/PE) e o petebista Gastone Righi 
consideraram a proposta um avanço para 

um acordo nacional, por conter um 
plano de retomada do desenvolvi
mento, tal como o entende o governo. 
"Trata-se de uma formulação gené
rica, até com boas intenções, mas 
genéricas", comentou o presidente 
da Câmara dos Deputados, Ibsen Pi
nheiro (PMDB/RS). 

passará, nessa concepção, ao capi- A Informática é l.(m dos pontos de atrito, pois II tendência 

tal estrangeiro, 0 qu'al, ainda sob do governo é suspender toda proteção 

Resta agora à habilidade política 
do próprio governo, dos congressis
tas e de todos os setores atingidos 
pelo· plano - como trabalhadores, 
empresários, edu~dores, cientistas 
-à preservação dos aspectos positi
vos do projeto e a eliminação 
daqueles pontos propostos que rep
resentam instrumentos 
in?,dequados, equivocados ou mes
mo contrários ao desenvolvimento 
brasileiro. · 
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Ricos nacionalistas 
querem pobres neoliberais 
A receita da co1npleta abertura dos rnercados é passada a cada dia ao 
doente Terceiro Mundo pelos países industrializados, que se reservam, 

poré1n, o direito de praticare1n o nacionalis1no 

José Maria Rabêlo 

S
ó mesmo o colonialismo cultural ou, 
pior ainda, a defesa consciente dos 
grandes interesses internacionais 

podem explicar a atitude do atual gover
no e de setores da inteligentzia brasileira, 
em favor de wna indiscriminada aber
tura do Brasil aos capitais estangeiros. O 
neoliberalismo que defendem, aprendido 
nos centros universitários dos países 
ricos, é a porta aberta à dominaçãó exter
na do que resta da economia nacional. 

Ao contrário do que nos querem im
pingir - para isto, contam com a quase 
unanimidade dos meios de comunicação, 
uma vez mais com a Rede Globo à frente 
- o que preside hoje a política das potên
cias centrais são o protecionismo, o 
nacionalismo e a defesa exacerbada de 
seus interesses. 

A guerra no Golfo foi, no campo bélico, 
a expressão dos interesses nacionais das 
grandes potências. 

Como poderemos nós, um país em 
fase crucial de desenvolvimento, com to
das as incontáveis vulnerabilidades de 
nossa economia, abrir mão dos mecanis
mos protecionistas que asseguraram, e 
continuam assegurando, a construção e o 
fortalecimento das potências indus
triais? 

Protecionismo - "A Comunidade 
Econômica Européia não deixará de pro
teger sua agricultura e fará uma 
proteção temporária de sua indústria 
avançada. Os europeus estão atrasados 

protegê-la, como fez o Japão". 
Quem nos diz isto é wu dos grandes 

teóricos neoliberais, o ex- primeiro-mi
nistro francês Raymond Barre, em 
recente conferência aos empresários bra
sileiros, no Rio, promovida pela 
Fundação Getúlio Vargas ~ pelo Comitê 
de Cooperação Empresarial, ambos tem
plos do neoliberalismo caboclo. E 
acrescentou, numa lição para a insensibi: 
]idade de nossos tecnocratas: "A 
agricultura é feita de homens e a retirada 
dos subsídios não pode ser feita abrupta
mente". 

O fracasso das negociações da Rodada 
Uruguai do Gatt resultou das imposições 
restritivas não apenas da CEE, mas tam
bém do Japão, dos EUA, da Austrália, 
etc. O Japão, por exemplo, já fez ver sua 
posição nesta matéria: não permitirá as 
importações de arroz, por maiores que. se
jam as pressões dos países exportadores. 
"Nós nunca abandonaremos nossa idéia 
inicial, de que a produção de arroz é uma 
questão de segurança nacional", afinnou 
o diretor da Divisão de Assuntos Econô
micos Internacionais do Ministério da 
Agricultura japonês, Michiru Okuma. 

em sua tecnologia de ponta e terão que O Japão considera o arroz casô de segurança e dá amplo subsídio à agricultura 
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Mas é justamente contra o Japão que 
se fazem as principais manifestações em
presariais, em vários países. 

A Fiat, através da palavra do seu di
retor internacional, Paolo Bernàrdelli, 
falando por toda a indústria automobilís
tica européia, coloca suas condições para 
a abertura do mercado da CEE: "Quere
mos um período de transição, ao menos 
até o fim da década. Será uma fase indis
pensável, para que a Europa consiga 
superar o gap com relação aos japoneses, 
investindo na elevação da produtividade 
e na construção de um novo patamar de 
eficiência". 

Agressividade -Antes, na mesma 
linha de raciocínio, o presidente da Peu
gcot francesn, Jacques Calvet, em artigo 
publicado no "Le Monde", de 06/01/90, 
sob o título ''Europa: fortaleza de areia", 
sustentava que "o Japão é uma ilha sem 
recursos naturais, que promove, em tem
pos de paz, uma economia de guerra". E 
denunciava, em termos dramáticos, o 
protecionismo japonês, praticado em de
trimento dos outros países industriais. 

Nós conhecemos as reações dos EUA 
contra a penetração japonesa, marcadas 
tantas vezes de sérias conotações raciais, 
pois, para muitos norte- americanos, os 
amarelos constituem uma raça inferior. 
Pesquisa efetuada em 1988 mostrou que 
74% da opinião pública norte-americana 
acham que os investimentos estrangeiros 
deixam o país sem controle sobre sua pró
pria economia, e consideram que o 
governo deveria limitar a aquisição de 
empresas locais por capitais externos. 

Este sentimento antinipónico atingiu 
seu ápice com a campanha do superexe
cutivo Lee Iaccoca, pela televisão, em 
começos do ano passado, contra os japo
neses fabricantes de carros, acusados de 
adotarem o dumping nos mercados nnm
diais. Ele condenava ainda o governo 
norte-americano por ser excessivamente 
liberal com as importações de automó
veisjaponeses. 

"Nossos produtos são tão bons quanto 
os deles", dizia, na Tv, abraçado a uma 
bandeira americana. "Por que, então, 
este nosso complexo de inferioridade?" 

Mas, as resistências americanas aos 
produtos japoneses são muito mais am
plas. A Comissão Internacional de 
Comércio entendeu que as empresas lo-

ECONOMIA/ SUPLEMENTO BRASIL 

Os países ricos impedem acordo no GATT, porque protegem sua produção de alimentos, 
enquanto exigem que o Terceiro Mundo abra totalmente as fronteiras econômicas 

cais estão sendo prejudic..'ldas em vários 
setores, especialmente no de telas para 
os televisores de alta precisão, desiste
mas eletrônicos militares e de outras 
tecnologias de comunicação. Por isso, po
derá restabelecer, brevemente, tarifas 
alfandegárias de mais de 300% para as 
telas fabricadas no Japão. 

Os EUA têm agido com extremo rigor, 
para impedir que setores como as indús
trias de aviões, de computadores e 
programas caiam em poder de interesses 

Morita: por seu nacionalismo, o Japão abriu 
o caminho da autonomia 

estrangeiros, principalmente japoneses. 
O governo americano chegou a impedir a 
venda de 80% da Fairchild Semiconduc
tors, que fornece circuitos eletrônicos de 
alta velocidade para o Pentágono. Pai:a o 
então diretor da CIA, Willian Casey, a 
presença dos japoneses nesta área seria 
um verdadeiro "cavalo de Tróia". 

Brasil, exemplo de dependência -
Esta fobia crescente aos interesses es
trangeiros tem dado base a incontáveis 
publicações. Uma delas é o livro "Com
prando na América", de Martin e Susan 
Tolchin. Os autores reconstituíram o pro
cesso de penetração econômica externa e 
concluíram, com uma advertência alta
mente humilhante para nós, que nada 
tínhamos com a história, mas também al
tamente adequada: "O principal risco 
deste processo é que os EUA se transfor
mem no Brasil do Norte, endividado aos 
estrangeiros, dependente da boa vontade 
deles". 

Todas essas manifestações provoca
ram os sentimentos nacionais japoneses. 
O exemplo maior é o livro "O Japão que 
pode dizer não", de autoria conjunta de 
Akio Morita, um dos fundadores e atual 
presidente do Conselho de Administra
ção da Sony Corporation, um dos maiores 
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grupos econômicos japoneses, e de Shin
tarolshiara, deputado do Partido Liberal 
(no governo), considerado sério candida
to a futuro primeiro-ministro. 

de médio alcance ou dos mísseis balísti
cos intercontinentais; 3 - a empresa 
japonesa é muito mais adiantada e efi
ciente que a americana . O 
individualismo e a insensibilidade social 
dos norte-americanos fazem de seu siste
ma econômico uma organização 
destinada apenas ao lucro; não há solida
riedade entre os empresários e seus 
trabalhadores· e 4-o Japão não necessi
ta da proteção militar dos EUA, ele pode 
se defender sozinho. 

numa ferida já aberta. Eles indicam o 
que pensam fazer conosco". 

Nacionalismos atuantes - Mesmo 
a Inglaterra da era Thatcher, onde as 
idéias neoliberais foram aplicadas com 
maior intensidade,já manifestou sua ati
tude restritiva aos investimentos 
estrangeiros, ao impedir que grupos ára
bes adquirissem parte das ações da 
British Petroleum e ao resistir a uma to
tal integração com o resto da Europa. 

Dizem os autores, entre outras afir
mativas: 1- o Japão não depende dos 
EUA para nada e não precisa estar di
zendo sim, para satisfazer os 
americanos; 2 - o Japão está vários anos 
à frente dos EUA em muitos setores tec
nológicos, a começar pelo dos 
semicondutores. Tratando-se de chipes 
de grande memória, o predomínio do Ja
pão é insofismável, fazendo com que os 
EUA dependam da tecnologia japonesa, 
inclusive no campo das armas nucleares 

Ao tomar conhecimento do li ro, lac
coca afirmou, numa frase carregada de 
amargor e ressentimento: "A arrogân
cia de Morita e Ishiara joga sal 

O governo da Bélgica discute uma lei , 
que evite ou reduza a possibilidade de 
que investidores estrangeiros controlem 
empresas consideradas de interesse es-

A feliz vaca européia no trono do protecionismo 

"Pelos cálculos da 
OCDE*, os países indus
trializados despenderam, 
no ano passado, mais de 
200 bilhões de dólares nos 
mais variados artüícios de 
proteção dos seus agricul
tores e em práticas subsi
d iadoras de comércio. 
Neste ano de 1991, a Comu
nidade Econômica Ew·o
péia-CEE alocará 45 
bilhões de dólares apenas 
para mecanismos de sus
tentação de seus preços 
agrícolas, cifra de magni
tude semelhante à que 
também gastarão os Esta
dos Unidos". 

Estes dados, indicado
res do alto nível de prote
cionismo das economias 
mais ricas do mundo, figu
ram em artigo do embaixa
dor do Brasil na 
Grã-Bretanha e repre
sentante de nosso país cm 
várias conferências inter
nacionais sobre políticas 
tarifárias, Paulo Tarso 
Flecha de Lima, publicado 
no jornal ''Estado de Mi
nas", de Belo Ilorizonte, no 
dia 10/3/91. O embaixador 
mostra as extremas difi
culdades dos países expor
ta d ores de produtos 
agrícolas do Terceiro 
Mundo, como o Brasil e a 

Argentina, para colocar 
suas e:i.-portações nos mer
cados desenvolvidos. 

"Esses recursos ash'o
nômicos" - prossegue o di
plomata brasileiro - "são 
consumidos em complexos 
sistemas de preços de ga
rantia, ru·tüicialmente ele
vados, compensações 
financeiras concedidas em 
troca de áJ:ea plantada, fa. 
cilidades creditícias e ou
tras tantas. A isso, soma-se 
outro lado, talvez o mais 
agressivo no quadro de de
turpações generalizadas 
cm que se transformou o 
comércio mundial: as gi
gantescas somas destina
das a subsidiar a venda de 
excedentes agrícolas a paí
ses importadores de ali
mentos, com a qual são 
conquistadas, de forma 
predatória e desleal, par
celas significativas do 
mercado." 

Nosso embaixador em 
Londres reconstitui a lon
ga evolução das negocia
ções da Rodada Uruguai, 
do Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio-GATT, que-co
meçaram em 1986 e até 
hoje não chegaram a um 
entendimento, em virtude 
das resistências da CEE, 
do Japão e dos EUA, quan-

to à liberação das importa
ções agrícolas. 

Os países ricos, princi
palmente os da CEE, os 
EUA e Japão, queriam 
uma liberalização geral do 
comércio, inclusive de "te
mas tão inovadores como 
os de investimentos e pro
priedade intelectual", mas 
resistiam à inclusão dos 
p1·odutos agropecuários. 
Finalmente, aquele item 
foi incluído na Rodada, 
por insistência de países 
como o Brasil, a Argentina 
e a Austrália, e o recuo dos 
EUA ("já então angustia
dos com a sangria de re
cursos provocada por seu 
orçamento agrícola"). A 
partir daí, entretanto, as 
conversações emperra
ram e, quase cinco anos de-

Emb. Flecha de Lima 

pois, continuam na estaca 
zero. 

E continua: "Não so
mente não temos acesso ao 
mercado desses países, 
como ainda estamos arris
cados a perder o mercado 
de tercefros por uma con
corrência injusta. Assim 
foi com os sucessivos avan
ços da CEE nos países que 
compravam nosso açúcar, 
como também ocorreu 
com as vendas norte-ame
ricanas de óleo de soja 
para a 'lndia, onde o Brasil 
vinha tentando consolidar 
seu espaço." 

Flecha de Lima conclui 
com esta afirmação sar
cástica atl'ibuída à ex-pri
meira-ministra Margaret 
Thatcher: "0 despêndio 
anual, para se manter uma 
vaca na Europa, é superior 
à renda per capita de mais 
da metade da humanida
de". 

Quer dizer: gi·aças ao 
protecionismo nos países 
desenvolvidos, os gastos 
com uma vaca européia 
são superiores ao que po
dem gastar, por ano, 50% 
dos cidadãos do planeta. 

•A Organização de Cooperação e Desenvol
vimento Econômico- OCDE reúne oa 25 paí
ses maia ricos do mundo. 



tratégico para a Bélgica. 
Na Alemanha, assiste-se neste mo

mento a um grande esforço do país para 
impedir que a empresa alemã Continen
tal, fabricante de pneus, seja adquirida 
pela concorrente italiana Pirelli. Esta 
disputa fez com que um diretor do Ban
que Paribas exclamasse, definindo o 
procedimento dos meios empresariais e 
oficiais alemãos: "A indústria alemã está 
cerrando suas fileiras. Eles querem que a 
Continental continue independente. E a 
maior razão para isso é o nacionalismo" 
(Jornal do Brasil, 05/02/91). 

Brasil perde bilhões - O naciona
lismo e as práticas protecionistas dos 
países ricos têm conslituído sérios entra
ves para a economia do Terceiro Mundo. 
Se não fosse pelas barreiras alfandegá
rias e outros obstáculos, o Brasil, por 
exemplo, poderia vender cerca de 8 bi
lhões de dólares a mais, por ano, a seus 
parceiros desenvolvidos. Estudo feito pe
los professores Reinaldo Gonçalves, da 
UF11J, e René Vossenaar, da Unctad, re
vela as dificuldades encontradas pelos 
produtos brasileiros nos mercados dos 
EUA, do Japão e da Comunidade Econô
mica Européia. 

Neste cenário mundial de guerra eco
nômica, de defesa acirrada de mercados, 
de protecionismo e de nacionalismos 
agressivos, como é possível, sobretudo 
em um país fragilizado economicamente 
como o Brasil, falar em completa libera
lirnção do mercado e sua abertura ainda 
maior aos interesses estrangeiros? Como 
é possível advogar a entrega de empresas 
estatais, altamente rentáveis, como a 
Usiminas e ouLras, às mullinacionais e a 
seus testas-de-forro no Brasil? 

O que estará por trás desta gigantes
ca operação de desinformação, que tem o 
apoio, como dissemos, de quase todos os 
grandes veículos de comunicação do 
país? Ao adotar esta postura entreguista., 
contrariando as tendências prevalecen
tes entre as grandes potências, o Brasil 
entra uma vez mais na contramão da his
tória. Este não é o caminho que nos 
levará ao primeiro mundo: é, ao contrá
rio, o caminho da submissão completa 
aos interesses que sempre conspiraram 
contra nossa independência e nosso de
senvolvimento. É preciso aprender com 
os japoneses a dizer não. • 
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CSN: sto de sfirmsção desenvolvimentists que sustentou s industrialização do país 

Empresário an1ericano diz que 
abertura não é tudo 

"Se pensarmos que a abertura econômica resolve todos os problemas do 
Brasil, que o tipo de economia dos países industrializados representa um mo
delo, estamos enganados". 

Esta afirmativa não é de nenhum nacionalistajacobino, mas do empresário 
norte-americano William Meissner, presidente, durante o exercício de 1990, 
da influente Câmara de Comércio Norte-Americana do Rio de Janeiro. 

Embora dirigente de uma entidade que sempre defendeu a liberalização da 
economia, ele considera que o modelo econômico dos países industrializados 
não deve ser copiado mecanicamente pelo Brasil, que tem problemas sociais 
específicos, que só podem ser resolvidos por uma importante intervenção do 
Estado. 

Em declarações à imprensa, em sua posse, em fevereiro do ano passado, ele 
atacou de frente o mito da simples abertura como solução para os problemas 
brasileiros: 

"Nos Estados U 1udos e na Europa" - disse ele a Sérgio Costa, em entrevista 
no "Jornal do Brasil", de 12/2/90- "chegamos às vezes a pensar que o mercado 
livre resolve tudo. Na teoria, poderia até resolver muitos problemas em vários 
lugares. Mas, no Brasil de hoje, temos problemas sociais que países com eco
nomia de mercado, em muitos casos, nunca tiveram de enfrentar. 
Simplesmente abrir o mercado, a economia, dar mais força ao setor privado, 
diminuir o papel do governo, não é suficiente." 

Meissner defende a importância da iniciativa privada no desenvolvimento 
do Brasil, mas repete que a função do Estado é fundamental: 

"Os problemas brasileiros na área social são muito sérios, e não é a livre 
iniciativa que vai resolvê-los a curto prazo, e provavelmente a longo prazo. O 
governo vai ter mesmo que desempenhar um papel importante para enfrentar 
esses problemas, que não são aqueles que os Estados Unidos ou a Alemanha 
enfrentaram alguma vez, e resolveram." 

''A simples abertura da economia não será nenhuma vitória para o Brasil, 
a menos que seja acompanhada de uma melhoria radical nas estatísticas so
ciais, como nutrição, saúde, educação, distribuição de renda, habitação e 
emprego". 

.. 
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O campo contra 
o eucalipto 

A 

Exodo rural, concentração fundiária, estragos anibientais, são 
acusações que se fazeni ao refiorestaniento, coni fins industriais, eni 

curso no Espírito Santo. 

Antônio de Pádua Gurgel 

B
eneficiadas por incentivos fiscais 
criados na década de 60, várias em
presas reílorestadoras se dedica

ram ao plantio de eucalipto em diferentes 
partes do território brasileiro, particu
larmente no Espírito Santo. Nesse Esta
do está localizada a maior fábrica de 
celulose em funcionamento no Brasil, a 
Aracruz Celulose, que conta, entre seus 
acionistas, com os grupos Souza Cruz, 
Lorentzen, Safra, BNDES e outros. 

Acontece que o objetivo de muitas de
las não era reflorestar, mas cultivar 
matéria-prima para suas atividades in
dustriais, que são acusadas de causar 
danos ao meio ambiente e contribuir para 
o desemprego no campo, a carência de ali
mentos e a concentração fundiária, além 
de estimular o êxodo rural e a favelização 
dos centros urbanos. 

Há algumas semanas, uma agência 
noticiosa informou que habitantes da Pe
nínsula Ibérica estão se revoltando 
contra o plantio cada vez mais intenso de 
eucalipto, destinado à produção de celu
lose, que é utilizada no fabrico de papel. 
Os trezentos moradores do vilarejo es
panhol de Tazones, situado na Baía de 
Biscaia, vêm arrancando milhares de 
mudas, durante a noite, enquanto, no 
norte de Portugal, dois mil camponeses 
enfrentaram a polícia para destruir euca
liptos plantados num antigo bosque de 
oliveiras. Manifestações semelhantes 
têm ocorrido em outras áreas da região, 
sendo que, numa cidade portuguesa, lav
radores se acorrentaram aos tratores 
para evitar que fosse preparada a terra 

des tinada a receber novos eucaliptos. En
tre os argumentos desses grupos, está o 
de que a "expansão das plantações de eu
calipto deixa os homens ociosos e 
forçados a emigrar pa ra outras regiões". 

A.Uos lucros - Isso é o que está acon
tecendo em várias parles do Brasil, onde 
hoje a dimensão das 
terras ocupadas por 
florestas homogê
neas de eucaliptos é 
cada vez maior. A 
continuar no atual 
ritmo de crescimen
to, haverá no ano 
2.000 uma área 75% 
maior que a Holanda 
coberta apenas por 
eucaliptos (16,3 mil
hões de hectares). 

os antigos agricultores. Tudo isso, sem 
falar no estímulo ao êxodo nu-ai e à fave
lização de grandes centros urbanos. 

Polênúca - Entre os Estados brnsi
leiros onde esse quadro é mais 
ch-amático, ocupa lugar de destaque o Es
pírito Santo. Nele, estão localizadas 

Altamente lucra
tivas para alguns 
grupos econômicos, 
essas florestas homo
gêneas são acusadas 
por sindicatos de tra
balhadores rurais, 
ambientalistas e po
líticos progressistas 
como danosas ao 
meio ambiente e à es
trutura da sociedade 
rural. Elas geram 
ainda desemprego, 
queda na produção 
de alimentos e au
mento nos gastos 
com infra-estrutura 
urbana para abrigar 

As florestas de eucaliptos destinadas a produzir_celulose 
despertam discussões no Espírito Santo 
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grandes empresas reflorestadoras, inclu
sive a Aracruz Celulose, a maior 
produtora brasileira de polpa de papel, 
cuja usina, agora duplicada, deverá pro
duzir, anualmente, um milhão de 
toneladas/ano de celulose. Com sede no 
norte capixaba, essa empresa já detém 
cerca de 130 mil hectares plantados de 
eucaliptos. Conforme denúncia do am
bientalista André Ruschi, devido a um 
acordo entre a em presa e o governo do Es
tado, a Aracruz está impedÍda de 
adquirir novas terras para plantio dessa 
espécie e, por isso, está participando do 
projeto ''Fazendeiro Florestal", que esti
mula o plantio de eucaliptos em 
propriedades particulares mediante à 
doação de mudas, fornecimento de assis
tência técnica e garantia de compra da 
produção. Em expediente encaminhado 
ao Procurador- Geral da República no Es
pírito Santo, Ruschi denuncia o que ele 
chama de "irregularidades" no projeto, 
estendendo-se ainda em considerações 
sobre o que entende serem danos ecológi-
cos do eucalipto em si. · 

No que se refere ao caráter predatório 
da planta, não existe unanimidade entre 
os especialistas. Segundo o engenheiro 
florestal do lhama, Roberto Caser, ases
pécies de eucalipto utilizadas para 
reflorestamento no Espírito Santo são 
perfeitamente adequadas. Sempre fri
sando que não tem interesse em defender 
este ou aquele projeto, Caser responde à 
denúncia de que o desaparecimento de 
córregos, na região utilizada para plantio 
de eucaliptos, é uma característica exis
tente desde o tempo em que a área era 
coberta pela Mata Atlântica. 

Monocultura - O que todos concor
dam, no entanto, é que a ocorrência de 
uma floresta homogênea, ou monocultu
ra, realmente traz danos ao meio 
ambiente e ao equilíbrio social do campo, 
seja essa cultura de eucalipto ou de outra 
espécie vegetal. Do ponto de vista am
biental, a monocultura favorece a 
existência de algumas espécies em detri
mento de outras, contribuindo para o 
desaparecimento de insetos, pássaros 
etc., agentes importantes no equilíbrio 
da natureza. Do ponto de vista social, de
pendendo de uma só espécie, o agricultor 
fica mais vulnerável a uma crise de pre
ços envolvendo seu produto, ou mesmo à 

André Ruschi (ao alto) prevê desequilíbrio 
ambiental, enquanto Rogério Medeiros 
denuncia problemas sociais 

ocorrência de alguma praga característi
ca da cultura que, eventualmente, ele 
venha a plantar com exclusividade. 

Existe um outro aspecto social, no en
tanto, mais grave por abranger de forma 
inexorável o agricultor. Quando uma usi
na de celulose é implantada, exige a 
mão-de-obra de muitos mais trabalhado
res do que vai precisar quando já estiver 
funcionando. Além disso, para formar a 
floresta fornecedora de matéria-prima 
para sua produção, a empresa adquire te
rras de produtores que se transformam 
em bóias-frias ou se deslocam para os 
centros urbanos. Finalmente, deman
dam grandes gastos do Estado com a 
criação de infra-estrutura básica, como 
saneamento, habitação, luz elétrica, edu
cação et.<:. 

Concentração Fundiária - O vice
prefei to de Vitória, Rogério Medeiros, 
que estuda o assunto há muitos anos, 

ilustra com números esse lado perverso 
da questão. Segundo dados obtidos por 
ele, o município de Conceição da Barra, 
localizado no norte do Espírito Santo e 
amplamente utilizado para plantio de 
eucaliptos, tinha registradas, em 1970, 
cerca de 1.500 propriedades de quatro a 
seis hectares. Em 1980, esse número caiu 
para 550 e, em 1988, as propriedades de 
quatro a seis hectares eram apenas 150, 
naquele município. 

Todo o pessoal que saiu da produção 
agrícola vai passando por uma espécie de 
triagem e, a cada etapa, tende a ser eli
minado do processo produtivo sob a 
responsabilidade das empresas reflores
tadoras e/ou produtoras de celulose. 
Conforme denúncia do presidente da Fe
deração dos Trabalhadores na 
Agricultura no Espírito Santo, Macassiel 
Jonas Breda, "o Espírito Santo está se 
transformando numa mata de eucaliptos 
e isso prejudica não só os agricultores co
m o a toda a população, devido à 
diminuição na produção de alimentos". 

Desemprego - Mais direto, o presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas de Madeira e 
Lenha (Sintra!), Antonio Jamil de Jesus, 
denunciou a ameaça de demissão de 1700 
trabalhadores da Aracruz Florestal e da 
Floresta Rio Doce, só no município de São 
Mateus (norte do Espírito Santo). De 
acordo com a entidade, a crise econômica 
é o motivo alegado pelas empresas para 
justificar o corte de pessoal. 

Ele denunciou ainda que "a Aracruz 
está armando um esquema, para que em
preiteiras readmitam os dispensados, 
situação que favorecerá tanto a essas em
presas como a própria Aracruz, 
prejudicando apenas os trabalhadores". 
É que, através desse ofício, a Aracruz se 
livra dos encargos sociais, as empreitei
ras alugam essa mão-de-obra e lucram 
com isso, mas os trabalhadores são obri
gados a receber menos, em função do 
quinhão que passa a ser abocanhado pe
las empreiteiras. 

Conforme as palavras do presidente 
do Sintral, endossadas por Macassiel 
Breda, a tendência é que grandes empre
sas como a Aracruz e a Rio Doce parem de 
funcionar nos setores de corte e plantio 
de eucaliptos, transferindo essa tarefa 
para empreiteiras. e 
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Ajudando 
a natureza 
U1n progrania de ref/,oresta1nento 
dos 1norros cariocas ajuda 
a reco1npor a cobertura vegetal 
e a evitar os perigosos 
deslizanientos de terra 

O 
Rio de Janeiro nasceu na praia, mas, desde o início, 
até por necessidades de defesa, começou a ocupar 
seus morros. Assim, surgiram, nas partes altas, 

não apenas pontos de ocupação militar, mas também con
ventos como o de Santo Antônio, dos franciscanos, e o de 
São Bento, dos beneditinos, e, em seguida, as casas. E, nas 
partes mais afastadas do centro, as fazendas, que, no sé
culo passado, encheram os morros cariocas de cafezais. 

Com o esgotamento do solo, sumiram os cafezais, sur
giu a genial idéia de recompor a flores ta no Maciço da 
'I'ijuca, mas a expansão urbana eos caminhos e descamin
hos do crescimento econômico transformaram um grande 
número de partes altas em áreas de moradias improvisa
das das camadas mais pobres. A história das favelas 
penduradas em morros já é wua tradição carioca, gerou 
músicas e músicos, criou um fato sociológico. Mas, tam
bém um fato ambiental. 

As consequências ambientais das aglomerações fave
lizadas expressaram-se, sobretudo, pela destruição da 
cobertura vegetal desses locais e pelo consequente aumen
to dos riscos de deslizamentos de pedras e outros 
sedimentos por ocasião dos aguaceiros típicos do verão. E 
isto tornou frequentes as tragédias, com barracos desaba
dos, às vezes famílias inteiras soterradas e mortas. 

Reflorestamento - Enquanto trabalha ativamente 
para minorar os efeitos desse quadro, através de seus di
versos programas (urbanização, orientação sanitária, 
apoio educacional e nutricional) destinados às populações 
faveladas, a Secretaria Municipal ele Desenvolvimento 
Social vem intensificando seu Programa de Refloresta
mento em comunidades carentes. Em 1990, plantou 30 
mil mudas em diversas áreas. Neste ano, o plantio pode 
chegar a 100 mil mudas. 

Mas, como trabalha e o que pretende o Programa de 

Nos terrenos ameaçados de deslizamento, as án1ores novas 
começam a dar estabilidade e a criar um novo meio ambiente 

Reflorestamento em favelas? Segundo a coordenadora do 
projeto, a engenheira florestal Márcia Garrido, o progra
ma tem objetivos amplos, pois não visa apenas a dar uma 
solução imediata a problemas locais, mas contribuir para 
a recomposição das melhores condições ambientais do Rio 
de Janeiro. 

''Um dos objetivos primordiais" - diz Márcia - "é conter 
e estabilizar as encostas, com o objeLivo de aumentar a se
gurança das comunidades contra os riscos de 
deslizamentos de barreiras e rochas. Mas, o trabalho visa 
também a conLribuir para reduzir os gastos públicos na 
desobstrução ele galerias pluviais e canais de drenagem, 
limpeza de ruas e avenidas, em geral tomadas por terra e 
outros materiais arrastados dos morros pelas chuvas mais 
fortes." 

Outro ponto importante, segundo a engenheira, diz 
respeito a recuperar e regularizar nascentes e manan
ciais. Estas fontes são de grande importância para o dia
a-dia das comunidades instaladas em pontos altos e, em 
geral, não servidas por serviço regular de água. O progra
ma se destina , ainda, a difundir nas comunidades uma 
mentalidade ecológica, através da divulgação de conceitos 
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Sem árvores, o terreno começa a sofrer erosão 

e experiências que mostrem a importância do trabalho de 
recomposição e conservação do meio ambiente. 

Participação - ''Este ponto expressa uma das preo
cupações de todo o trabalho do reflorestamento - acentua 
Márcia Garrido-, mesmo porque q envolvimento da comu
nidade nas tarefas que a beneficiam é um dos pilares da 
filosofia de trabalho da Secretaria Munici pai de 
Desenvolvimento Social. É o conceito do muti
rão, pelo qual se faz a obra com a participação 
ativa da comunidade, e se educa o beneficiado 
para a importância do uso correto e da conser
vação do melhoramento," explica. 

Assim, as atividades do Programa de Reflo
restamento sempre envolvem a participação de 
pessoas da própria comunidade, através, inclu
sive, do mutirão remunerado, na preparação do 
terreno, no plantio e na conservação. 

No ano passado, o projeto iniciou atividades 
em mais três áreas: São Jerônimo, em Campo 
Grande; Sereno, na Penha; e Dendê, em Casca
dura. Em outros onze locais, as atividades, que 
vinham de antes, tiveram continuidade (veja 
quadro). O programa total prevê, até o momen
to, serviços em 21 locais, numa área total 
superior a 2.128.000 metros quacfrados (mais 
de 212 hectares). 

,, 
Areas do Programa 

Ü projeto tem um viveiro de mudas instalado na 
Fazenda Modelo, em Campo Grande, com um esto
que atual de 100 mil plantas, e seu desenvolvimento 
se presta também à pesquisa científica. Para isso, o 
Programa de Reflorestamento, da Secretaria Muni
cipal de Desenvolvimento Social, tem convênios 
firmados com o Jardim Botânico, com o Departa
mento de Engenharia da PUC, com a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ, com a Uni
versidade de Santa Catarina-USC, e com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa. En
tre suas experiências está a de desenvolver 
culturas associadas e, fu tw·amcnte, a criação de po
mares comunitários. 

Em 1990, o reflorestamento atuou nos seguintes 
locais: 1. Cosme e Damião, cm Rcalengo; 2. Jardim 
Novo, em Realengo; 3. Juramento, em Vicente de 
Carvalho; 4. Santos Rodrigues, no Catumbi; 5. Telé
grafos, em S. Cristóvão; 6. Buriti-Congonhas, em 
Madureira (onde se faz a experiência de associar o 
cultivo de feijão-guandu); 7. Santa Marta, em Bota
fogo; 8. Morro dos Macacos, em Vila Isabel; 9. Morro 
do Alemão, em Ramos; 10. Vila dos Mineiros, em To
más Coelho; 11. São José Operário, cm 
Jacarepaguá; 12. São Jerônimo, em Campo Grande; 
13. Sereno, na Penha; 14. Dcndê, em Cascadura. • 

"É um projeto de grande significação am
biental e social, que vem restituindo às áreas 
mais degradadas do Rio uma situação de maior 
segurança, beleza e conforto para as comunida
des vizinhas, as quais têm se integrado ao 
trabalho", finaliza Márcia Garrido. 0 

Procópio Mineiro 
São equipes das comunidades que assumem a tarefa do reflorestamento, 
garantindo o envolvimento com a preservação 
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O bicho chamado carnaval 
Pouco apouco, 

os bicheiros cariocas 
se apossara1n da 

1naior festa popular 
do Rio de Janeiro, 
privatizando seus 
lucros e deixando 
ao poder público 

os prejuízos, 
o que despertou 

a prefeitura do Rio 
para uma luta pela 
devolução da festa 

aos verdadeiros 
sa1nbistas 

Antônio Carlos Cunha 
odos os anos, após o julgamento das 

Tescolas de samba que desfilam no 
grupo especial do Carnaval do Rio 

de Janeiro, emergem as polêmicas e 
discussões, devido ao descontentamento 
dos participantes, quanto aos resultados 
do concurso. Sem dúvida, a situação afeta 
milhares de pessoas, para quem a festa 
de Momo é coisa nnúto séria. 

Existe consenso, no mundo do samba, 
quanto ao processo de desvirtuamento 
que o desfile das escolas de samba sofre 
ano a ano, em função da televisão e dos 
interesses econômicos que passaram a 
manipular o evento.Não é à toa que o go
vernador do Rio, Leonel Brizola, e o 
prefeito Marcello Alencar colocaram-se à 
frente da procura de solução para um 
problema que põe em risco uma das mais 
autênticas, criativas e bonitas manifes
tações de cultura do povo brasileiro. 

O cenário é o Sambódromo, também 
conhecido como Passarela do Samba, na 
Avenida Marquês de Sapucaí, onde ases
colas se exibem para mais de 70 mil 
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pessoas, dando vida ao belo monumento 
do samba, criado pela genialidade de Os
car Niemeyer, o arquiteto brasileiro 
consagrado em todo o mundo. De um 
lado, está o poder público, preocupado 
também com a moralização da festa po
pular e com o custo financeiro do 
empreendimento, que, a cada ano, onera 
mais os cofres do município. Do outro 
lado, entrincheiram- se exatamente os 
beneficiários da situação: os banqueiros 
do jogo do bicho, que servem de biombo 
para a televisão, o pior vilão da história. 

Samba Ltda. - Pode-se dizer que o 
desfile das grandes escolas no domingo e 
segunda-feira do Carnaval deste ano, 
com mais de 100 mil pessoas no Sambó
dromo e proporcionando show de 
televisão para cerca de 400 milhões de te
lespectadores no mundo todo, gerando 
milhões de dólares de faturamento, foi 
propriedade da Liga Independente das 
Escolas de Samba, entidade comandada 
com mão de ferro pelo contraventor, ex
oficial do Exército, acusado de torturador 
no regime militar e de crimes no Estado 



do Espírito Santo, Al1 ton Guimarães J or
ge, o capitão Guimarães. 

O caminho da Liga para chegar aí é 
uma história curta e grossa, que o estu
dioso das escolas de samba, Luís 
Mattoso, acompanha desde o início. "Os 
contraventores", explica Jvlattoso, "sem
pre foram repudiados pela sociedade e 
perceberam que as escolas de samba, que 
crescentemente conquistavam a classe 
média e alta, através da televisão, pode
riam ser o trampolim para sua aceitaçáo 
social. Também verificaram que as esco
las poderiam até dar lucro, prescindindo 
de mecenas. Aproximaram-se dos sam
bistas e, como patrocinadores, passaram 
a bancar os gastos das escolas. Aí foi fácil, 
porque fundaram a Liga, que acabou 
substituindo a Associação das Escolas de 
Samba, entidade que sempre repre
sentou, democraticamente, os interesses 
dos sambistas, porque de dois em dois 
anos realizava eleições para renovar adi
retoria". 

A Liga há muito explicitou o seu inte
resse em privatizar o Carnaval. Montou 
sua própria gravadora, paga diretamen
te os sambistas, negocia com as 
emissoras de televisão, vende merchan
dising, enfim, de tudo faz dinheiro. O 
bote final estaria na eventual vitória, 
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Os bicheiros Castor 
de Andrade, da 

Mocidade de Padre 
Miguel, e Aniz 

Abraão Davi, da 
Beija-Flor, 

expressam o poder 
que a contravenção 

adquiriu sobre o 
samba do Rio e que 
o prefeito Marcel/o 

Alencar decidiu 
combater 

numa guerra contra o poder público. 
Para as emissoras de tevê, nada melhor 
do que apoiar as aspirações dos contra
ventores e, mais tarde, afastá-los 
também, assumindo sozinhas o controle 
econômico e financeiro da festa. 

'}\ legalização do jogo do 
bicho, como prevê 

Marcel/o Alencar, ajudará 
a acabar com a distorção 
que resultou no excessivo 
poder dos contraventores 
sobre o desfile. Esse é o 
cam_inho para desmitificar 

esse poder da 
marginalidade" 

Interesse político -A revelação 
mais importante sobre a parte submersa 
do iceberg foi feita pelo governador Brizo
la. Ele informou que o vice-presidente de 

operações da Rede Globo de Televisão, 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, pes
soa intimamente ligada ao contraventor 
Castor de Andrade, patrono da escola de 
samba Mocidade Independente de Padre 
Miguel, bicampeã do carnaval, tramou 
com os bicheiros a retirada do desfile do 
Sambódromo. Disse o governador que, a 
partir do segundo carnaval, depois da 
inauguração da passarela, teve início o 
movimento para que se realizasse a festa 
fora dali. O objetivo era esvaziar o em
preendimento, cuja construção rendeu 
muito prestígio para Brizola, sobretudo 
porque acabou com a grande fonte de cor
rupção do carnaval carioca, que era a 
montagem e desmontagem, todos os 
anos, das arquibancadas para a popula
çáo assistir ao desfile das escolas. 

Mas, as organizações Globo (tevê, rá
dio e jornal) nada conseguiram na 
investida contra o Sambódromo, uma ati
tude claramente política contra Brizola e 
a obra, que tem hoje projeçáo internacio
nal, não só pelos desfiles anuais dos 
sambistas, festas e shows populares que 
ali se realizam, mas também por ser um 
local que, ao longo do ano, é uma grande 
escola de tempo integral (Ciep), apta are
ceber cinco mil alunos. 

Apesar disso, os contraventores con-



Ma/toso: é preciso recuperar o espaço do sambista, porque os desfiles estão adotando padrões de superprodução 

seguiram, alraYés da administração mu
nicipal anterior (ex-prefeito Saturnino 
Bragn, que faliu o Rio), controlar não ape
nas o Sambódromo, mas boa parte do 
CarnaYal de rua da cidade. A primeira 
pro,·idência do prefeito 1farcelloAlencnr, 
ao organizar o primeiro Carnaval, após 
suceder Saturnino, cm 1989, foi restabe
lecer a autoridade municipal no chamado 
Carnaval de Rua , ou seja, aquele que 
aconlece fora do Sambódromo. 

"O problema no Sambódromo", diz o 
prefeito, "é mais sério. l\Ias vamos refor
mular lodo o Carnaval. Quero conversar 
com as escolas, compositores, sociólogos, 
carnavalescos, cronistas e com Lodos os 
interessados em defender a cu! tura popu
lar. Não declarei guerra contra a Liga, 
mas npenas a retomada do poder público. 
O Carnaval náo pode ser entregue a um 
conjunto de pessoas que se identificam 
como contraYentores. O bicheiro, realisli
camen te, pode ser o que era antes, o 
patrono. Ilá outros, entretanto, que estão 
ambicionando o poder. Esses estão exa
gerando. Conto com a Liga para ajudar 
na organização da festa. Imperar pelo 
terror não dá para aceitar." 

Nesle Carnaval de 1991, os bicheiros 
fizeram a prefeitura gastar mais de dois 
bilhões de cruzeiros no Sambódromo e a 
amargar, sozinha, um prejuízo de 500 
milhões, porque a municipalidade per
deu o controle sobre as receitas da festa 
e ficou só com a bilheteria do evento. A 
Liga, ao contrário, faturou alto. Só das 
emissoras de tcvê, ela recebeu 1,2 milhão 
de dólares. E houve ainda as subvenções 

da prefeitura para as escolas, a renda dos 
discos etc. 

Solução - O governador Brizola e o 
prefeito Marcello Alencar est..'lo determi
nados a resgatar o carátet· popular da 
fosta e o caminho para isto passa pela 
moralização do sistema, o que está assus
tando os contraventores, que chegaram a 
ameaçar retirar o desfile do Sambódromo 
e até mesmo do Rio. Segundo Mattoso, o 
primeiro passo do poder público deverá 
ser no sentido de resgatar o poder da As
sociação das Escolas de Samba, com seu 
democrático estatuto, para contrabalan
çar o poder, dentro das próprias escolas, 
com a autoritária Liga. "Em seguida", 
acrescenta ele, "é oportuno verificar a 
possibilidade de dois desfiles de Carna
val. Nesse sentido,já existe concordância 
de muitos sambistas". 

1-Iattoso explica que uma das festas 
deverá ser voltada para as tradições e 
cultura popular, com a participação ma
ciça da população, concursos criteriosos, 
em que se repelirá a ditadura estética 
que hoje governa as escolas. "Tudo no 
desfile", assinala, "está subordinado a 
um padrão de gosto vindo de outro meio, 
mais sofisticado, da classe A. É natural 
que o carnavalesco inteligente, sabendo 
qual o padrão estético que irá julgar sua 
escola, apresente-a ajustada a estepa
drão. O desfile que era de canto, ritmo e 
dança, prefere cada vez mais a escultura, 
a pintura e a beleza plástica. O negócio é 
ganhar o Carnaval. Aí, o carnavalesco 
está em todas, vai até ao ponto de mixar 

sambas-enredo de diferentes autores, em 
busca de uma solução musical mais ade
quada ao seu projeto estético. Não somos 
contra o padrão de gosto de um grupo, 
uma classe, uma comunidade ou um 
povo. Somos, isso sim, contra o esmaga
mento de um determinado padrão 
cultural por outro". 

A outra festa, na opinião de Mattoso, 
deverá exibir exatamente o produto tele
visivo que temos ao longo dos últimos 
anos, luxuosa, com muita competiç..'1o en
tre cenógrafos e artistas plásticos, 
intensa participação de pessoas da socie
dade e de artistas. 

"É um produto", afirma o estudioso, 
"típico de exportação, seja em transmis
são sim ul lânea pelas redes comerciais de 
tevê _ ou em vídeo e cinema, como vem 
ocorrendo hoje. DeYemos continuar aper
feiçoando e explorando cada vez mais 
esse lado da festa do Carnaval, que, além 
de significar divisas para o país, projeta 
e mantém o carisma do Rio no mundo 
Lodo. A Liga e a Associação das Escolas, 
ambas com poderes homogêneos, pode
rão colaborar muito com a prefeitura na 
organização desta festa. A legnlização do 
jogo do bicho, como prevê Marcello Alen
car, ajudará a acabar com a distorção que 
resultou no excessiYo poder dos contra
ventores sobre o desfile. Esse é o caminho 
para desmitificar esse poder da margina-
1 ida d e. A sociedade não costuma 
absorver esse tipo de ônus. Não podemos 
ficar indiferentes a essa intromissão de 
setores que querem apenas a ascensão 
social." • 
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Novos tempos 
de cólera 
Males que se consideravam extintos reaparecem 
e revelam pontos fracos no sistema de Saúde 

Prof. Krishnamurti" 
Sarmento 

A 
cólera tem uma etimologia dis
cutida, o que nos faz optar pela 

. interpretação de "intestino que 
corre", já que o principal sintoma é a 
diarréia. O vibrião colérico também foi 
descobert.o por Koch, em 1883. 

O principal meio de contaminação é a 
água, vindo depois, em ordem de impor
tância, as moscas que pousam nos 
alimentos, após terem contat.o com fezes. 

Desde 1817, a 'lndia é o país mais ata
cado pelo mal. Em 1892, aparecem surtos 
na Europa Central, o mais grave em 
Hamburgo, na Alemanha, um dos maio
res portos europeus. Ao falarmos nessa 
doença, devemos ter em mente que cólera 
corresponde a diarréia e desidratação. A 
desidratação provoca profunda perda de 
potássio, causa câimbras dolorosas, agi
tação neurológica, pele fria, anúria (não 
urina), e parada cardíaca. Uma curiosi
dade é que os cadáveres dos indivíduos 
que morrem de cólera permanecem quen
tes durante bastante te1ilpo, 
registrando-se até mesmo a subida de 
temperatura após o desenlace. 

Prevenir- Para evi ta.r a cólera e sua 
propagação, é preciso ferver a água ou 
tratá-la com cloro, além de impedir a cir
culação de moscas. Uma piscina bem 
tratada não transmite cólera. 'E interes
sante que, ao ferver a água, esta seja 
esfriada, levantando-se o recipiente e 
deixando-se cair a água em outro reci
piente, para que o líquido recompanha os 
gases que perdeu na fervura. Nas sala
das, deve-se usar generosa quantidade 
de vinagre (solução de ácido acético a 
7%). Não é suficiente apenas aquecer o 

leite, mas deve-se fer-
vê- lo, uma rotina, aliás, que já deveria 
existir entre nós. 

'E importante que se diga que a cólera 
encontra fácil trânsi t.o em nosso meio, em 
decorrência de deficiências no mais fun
damental, em termos de saneamento 
básico, que é o esgoto encanado. Um pro
blema agudo em nosso século quase XXI, 
o que nos faz lembrar que instalar redes 
de esgoto foi uma preocupação mui t.o pre
sente ao imperador persa, por volta do 
ano 500 A.C., o que beneficiou muito a ci
dade de Nínive, que fica ao norte da atual 
Bagdá. E os etruscos, na Itália, pela mes
ma época, praticavam essa medida de 
urbanização com rara perfeição, em sua 
federação ao norte da nascente Roma. 

A volta da dengue - Esta doença 
surge a partir da picada de um mosquito 
aedesAegypti fêmea, que esteja infectado 
pelo vírus da dengue, a partir do sangue 
de uma pessoa já doente, por transmis
são transovariana ou de outro mosquit.o. 
O paciente com dengue pode contaminar 
um mosquito até o quinto dia de sua 
doença. Conclui-se, assim, que, para evi
tar a dengue, deve-se dificultar a 
formação do mosquito, que procede de 
larvas geradas em águas paradas, matá
lo ou evitar sua picada. 

Afetado pelo mal, o doente pode sentir 
febre, prostração, dor de cabeça, dor nms
cular, dor na garganta, náuseas, vômit.os 
e diarréia. Observe-se que a dengue é 
uma doença conhecida há cerca de 200 
anos. Como toda doença virótica, quase 
sempre acompanhamos e esperamos que 
não se complique até seu término, como 
é o procedimento, igualmente, com rela
ção ao sarampo, catapora/varicela e 
cachumba / parotidite epidemia. 

No Peru, a 
cólera exigiu 
a instalação 
de hospitais 
de campanha, 
enquanto, no , 
Brasil, a 
dengue é uma 
realidade 
dolorosa 

Quando no decurso da dengue, po
rém, acontece um aumento brusco da 
permeabilidade vascular, permitindo um 
extravasamento de sangue (plasma) 
para os tecidos, estamos diante de um 
caso de dengue hemorrágica, que pode se 
apresentar como exantema macular ou 
escardatinforme, principalmente no 
tronco (surgem milhares de pequenos 
pontos vermelhos), até o sangramento 
gengival, nasal e digestivo. Daí a razão 
de não podermos tomar AAS, aspirina 
(ácido acetil-salicílico), pois a medicação 
pode funcionar como anticoagulante, an
tiadesivo plaquetário, facilitando a 
hemorragia. Um dos exames de sangue 
na dengue mostra a diminuição de pla
quetas (plaquetopenia), que 
normalmente colabore na coagulação pe
riférica. Aquilo de que tratamos são as 
complicações, não a virose. O aedes gosta 
da América do Sul e realmente adora vi
ver no Rio de Janeiro. 

Agora, vejamos uma coisa curiosa: a 
febre amarela também é transmitida 
pelo aedes e apresenta uma sintomat.olo
gia bastante semelhante ao dengue, 
inclusive a hemorragia. Recebe o nome 
de febre amarela, porque a icterícia res
ponde pela cor amarelo-pálida da pele. 'E 
conhecida desde 1793. O tratament.o e a 
prevenção dessas doenças depende só de 
ações rudimentares da Saúde Pública. • 
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A guerra no ca111po 

º
faroeste continua vivo no interior brasileiro, apenas com 
a lamentável diferença, em relação aos filmes, de que o 

bom xerife, que põe ordem na situação, continua inexistindo em 
nosso campo. Somente na região de Rio Maria, no sudeste do 
Pará, chega a 173 as execuções de trabalhadores desde 1980. 

A morte do líder rural E::q:>edito Ribeiro de Souza, no dia 2 de 
fevereiro, em Rio Maria, seguiu o figurino comum das execu
ções encomendadas por fazendeiros. Numa velocidade inédita, 

clandestino, formado pelas covas dos trabalhadores escraviza
dos qt1e tentaram fugir ou rebelar-se. A polícia ainda não 
revelou detalhes maiores do desdobramento da ação do fazen
deiro. 

Um mês após o assassinato de Expedito, seu sucessor no 
sindicato rural de Rio Maria, Carlos Cabral, foi igualmente ví
tima de um atentado. Ao sair de uma conversa com o padre 
Ricardo Rezende - outro que está na mira do esquadrão da 
morte rural- o novo presidente do sindicato foi alvejado, fican
do ferido na perna. Ele responsabiliza os fazendeiros 
conhecidos como "irmãos cariocas", Fernando e Paulo de O li vei
r a Almeida além de Nedito Emídio de Almeida, irmão do 

prefeito local, Sebastião de Al
meida. 

O local do atentado demons
tra o senso de impunidade dos 
mandantes dos crimes: foi em 
frente ao cemitério da cidade, 
mesmo local do atentado contra 

o caso foi praticamente desven
dado em três semanas: a Justiça 
paraensejá determinou a prisão 
preventiva de Jerônimo Alves de 
Amorim, dono da fazenda Na
zaré, no município de 
Parauapebas. O fazendeiro con
tinuava foragido até a primeira 
semana de março, mas um advo
gado já se movimentava para 
defendê-lo: é um dos diretores da 
União Democrática Ruralista
UDR do Pará, Olímpio Jaime, o 
que já é um fato significativo, em 
virtude das conhecidas responsa- · 
bilidades dessa entidade como 

Os protestos dos sem-terra sofrem repressão policial e 
lideranças rurais costumam sofrer ameaças e até morte 

Expedito, em fevereiro, e contra 
João Canuto, fundador do sindi
cato e sogro de Carlos Cabral. 
Canuto, em 1986, presidia o sin
dicato, que fundara em 1983, e 
foi morto com 14 tiros, quando 
passava em frente ao cemitério. 
No ano passado, dois filhos de 
Canuto, João e Paulo, foram 

inspiradora e defensora de fazendeiros envolvidos com numero
sos assassinatos de trabalhadores rurais e posseiros. 

Logo em seguida ao assassinato de Expedito, denúncia de 
um peão apontava outra vez para o fazendeiro Jerônimo, que 
em sua segunda fazenda, a Ouro Verde, no município de Jacun
dá , exploraria o trabalho escravo e teria até um cemitério 

Rendição dos 
mestres 

Apesar da recessão econômica e do desempre
go compulsório de dezenas de milhares de pais e 
mães de família, o que abala os nervos e a alma da 
sociedade brasileira, há uma categoria profissio
nal que simplesmente estájogando fora as armas, 
levantando os braços e assumindo uma verdadeira 
rendição: são os professores estaduais do Rio de 
Janeiro. Passaram o ano de 90 pedindo demissão, 
às centenas. Agora em fevereiro, mais 500 pedi
ram o boné, indignados ainda mais com os atrasos 
salariais. 

igualmente mortos, depois de sequestrados. 
Parece evidente que se trata de uma ação programada de 

extermínio das lideranças rurais da região: dos três presiden
tes do ~indica to dos trabalhadores, dois forrun mortos e o atual 
já sofreu o primeiro atentado, além dejá ter recebido vários re
cados de que será executado. 

O abandono do magistério público aponta a 
gravidade da situação educacional do país, a ver
dadeira raiz da tragédia brasileira. Os professores começam a desanimar e desistem da profissão 
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Guerra e energia 
O desfecho da Guerra do Golfo reduz, por um tempo relati

vamente longo, o papel de exportadores de petróleo do Iraque e 
do Kuait, dois dos principais fornecedores de óleo para o Brasil. 
Como o país será afetado por esse novo quadro? 

As expectativas pessimistas demonstradas pelo governo no 
início do conflito, ao impor um racionamento indireto, apesar da 
abundância do produto no mercado mundial, parecem agora 

De seus rios, o Brasil pode extrair, eternamente, energia igual a 
quase 7 milhões de barris de óleo, a cada dia 

Queda livre 
O mês de março começou com a aprovação pelo Congres

so do novo salário mínimo, de Cr$ 17 mil. O nível que a 
oposição propunha, de Cr$ 25 mil, equivalente a 100 dóla
res, foi vetado pelos.setores econômicos do governo, que 
chegaram mesmo a utilizar o argumento de que um salário 
de Cr$ 25 mil poderia provocar escassez de produtos nos su
permercados, ante a "avalanche" consumista que 
determinaria. Ora, a não ser que a produção nacional dos 
bens de primeira necessidade tenham se reduzido a níveis 
drásticos nos últimos anos, um salário de 100 dólares em 
nada alteraria os balcões de padarias e estantes de super
mercados. Basta lembrar que o poder de compra do salário 
de fevereiro último era de apenas 66% do salário de 1985, 
segundo pesquisa da Fundação Estadual de Análise de Da
dos-Seade, de S. Paulo, e do Dieese. 

Em queda, igualmente, os níveis de emprego atestam o 
furor da recessão, que já ultrapassou os níveis da que se ve
rificou no início da década passada. Em S. Paulo, as taxas de 
desemprego vêm se superando, seguidamente: em 1990, 
houve 286 mil demissões, uma queda do nível de emprego 
de 13,78%, um recorde histórico. Emjaneiro de 1991, outra 
marca histórica: 148 mil demissões num único mês, na 
Grande S. Paulo. No Rio de Janeiro, a Federação das lndús-

desmentidas de vez. Embora os fornecimentos dos dois tradicio
nais exportadores estejam prejudicados, o mercado do petróleo 
aponta, segundo os especialistas, para o equilíbrio, no horizonte 
visível. O Primeiro Mundo está com suas reservas garantidas 
(os Estados Unidos têm estoques para um ano inteiro), e países 
como o Irã, a Arábia Saudita e até a União Soviética têm condi
ções de regularizar o mercado, em caso de desordem na 
demanda. Não se esperam sequer alterações significativas de 
preços a curto prazo. 

No caso, porém, de subida de preços para um nível próximo 
dos 30 dólares por barril (o que se explicaria pelo interesse em 
apressar a reconstrução pós-guerra), o Brasil provavelmente 
teria que revalorizar seu potencial energético próprio, com base 
na hidreletricidade e na biomassa, neste com destaque para o 
álcool. Para suas necessidades energéticas globais, o Brasil re
corre em um terço à hidreletricidade, ficando o petróleo logo 
abaixo, com cerca de 30%, dos quais o próprio país produz a me
tade. Na área do petróleo, há ainda am pias possibilidades de se 
aumentar a produção, desde que se mantenha o programa de 
investimentos, o qual contempla até o alcance da auto-suficiên-
cia no final da década. · 

Quanto à hidreletricidade, os cálculos de especialistas indi
cam que o Brasil dispõe de um potencial aproveitável 
equivalente a quase sete milhões de barris de petróleo diários, 
com a vantagem de ser uma geração permanente, inesgotável, 
pois a água não pára defluir. O que falta, neste caso, é un1 plano 
de investimentos que materialize para o país essa riqueza. 

A crise do desemprego massacra o trabalhador brasileiro 

trias registrou um aumento do desemprego, em 1990, supe
rior a 14% da força de trabalho do setor. 

Menos empregos, menos consumo, menos negócios, me
nos empregos - o círculo vicioso está em plena vigência no 
Brasil, enquanto a população perplexa não entende o objeti
vo dessas políticas. O pára-quedas vai abrir em algum 
momento ou a queda livre vai se consumar? 

Talvez, mais preocupado que o mundo político, esteja o 
mundo médico: que doenças - epidemias? - podem assolar 
as crescentes e emocionalmente abaladas multidões de fa
mintos? 



Guerra da dívida 

Adívida externa brasileira tem ocupa
do um espaço lateral e cada vez me

nor nas preocupações imediatas da 
população. Fala-se pouco desse tumor 
que cresce na garganta do Brasil e sufoca 
a respiração nacional. Fala-se pouco, 
mas o câncer está lá, atuante e irremoví
vel, com o peso de sua massa superior aos 
110 bilhões de dólares. 

Para o professor Orlando Valverde, 
trata-se de dívida ilegítima, formada 
pelo regime militar, para usufruto de se
tores que não representam o povo 
brasileiro. "Os que tomaram o poder em 
1964 e praticaram a política de endivida
ment.o contaram com o apoio dos Estados 
Unidos. Os banqueiros sabiam que se 

Ressurge a mata 

Um ano e meio depois de uma experiência de 
semeadura por helicóptero, as encostas da 

Serrado Mar, naregiãodeCubatão, em São Pau
lo, apresentam um novo aspect.o, com a cobertura 
vegetal que se vai formando. As árvores já che
gam a quase um metro e meio de altura e a ve
getação rasteira também se recompõe, 
permitindo aos técnicos envolvidqs na experiên
cia prever pleno sucesso no reflorestament.o da
quele trecho, considerado a pont.o de deslizar 
inteiramente. Na área, foram despejadas de he
licóptero cerca de dois bilhões de sementes, prin
cipalmente de samambaia e sibipiruna. 

A resposta da natureza anima os técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente de S. Paulo. Há 
planos de estender a experiência a outros pont.os 
do Estado, no qual restam apenas três por cent.o 
da cobertura vegetal primitiva. 

Mas, os problemas ambientais continuam a 
agravar-se, em decorrência da poluição atmosfé
rica, produzida pela frota de veículos com a 
queima de combustíveis fósseis, e a poluição hí
drica, causada pela ausência de tratamento 
adequado para os esgot.os e pela insuficiência da 
coleta do lixo. 
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tratava de governos ilegítimos, quando 
decidiram contratar seus empréstimos. 
Foram cúmplices do endividamento. 
Quando estive em Washington, no ano 
passado, tive oportunidade de falar ao 
rádio e lembrei que a dívida brasileira foi 
a maior operação de agiotagem da hist6-
ri a mundial. E disse também que o 
Primeiro Mundo é rico, porque o Terceiro 
Mundo é pobre. Vi, na capital norte-ame
ricana, manifestações da juventude 
contra o Banco Mw1dial-Bird e contra o 
Fw1do Monetário ln ternacional-FMI. As 
faixas de protesto diziam que essas insti
tuições são piores que Hitler, que matou 
centenas de milhares em campos de con
centração. O Bird e o FMI, diziam, 
matam dezenas de milhões pelo mundo 
afora, principalmente velhos, mulheres 
e crianças, com sua política financeira. E 
é, tal como no caso dos nazistas, um cri-
me deliberado", completa o estudioso. 

Livro em crise 

Acaótica política cultural do governo Collor estrangula, en
tre vários setores, também o do livro infantil. A Fundação 

Nacional do Livro Infantil eJuvenil-FNLIJ vem revelando suas 
dificuldades, que estão levando a iniciativa à beira da falência. 

Maior acervo de literatura para crianças ejovens da Améri
ca Latina, com 27 mil livros, a entidade foi vitimada pelo Plano 
Collor de maneiras variadas: de um lado, pela ausência de um 
projeto cultural do novo governo, que se esmerou, ao contrário, 
em desarticular o que existia, em todas as áreas, sob o argu
ment.o de redução de gast.os e de mudança de práticas; de outro 
lado, pelos efeitos das medidas gerais impostas à economia, que 
levaram o país à recessão, obrigando o setor privado a se retrair 
nos investimentos de apoio cultural. 

O livro infantil e juvenil viu-se acossado de ambas as manei
ras e os mantenedores de sua fundação ficaram reduzidos a 
apenas dois, a Price Waterhouse e a Editora Ebal. Todos os de
mais desligaram-se da iniciativa cultural, em razão do novo 
quadro da economia nacional, dominado pela retração dos ne
gócios. 

A situação mais uma vez comprova que não se pode jogar so
bre os ombros da iniciativa privada a responsabilidade pela 
ação cultural de uma nação. A tarefa, ao lado da educação, é ba
sicamente dever do Estado, sob pena de se deixar ao sabor de 
eventuais períodos de prosperidade e generosidade a evolução 
da cultura no país. 
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Envenenando ouvidos pelos pesquisadores, 35% disseram sofrer de dores de 
cabeça, 21 % têm tonteiras, 12% apresentam abalos muscula
res, 9% têm vômitos e 4,5%, diarréia freqüente. 

Os agrotóxicos continuam a agir impunemente no campo 
brasileiro. Fazendo a fortuna dos laboratórios, os produ

tos contra pragas das plantações têm aplicações indiscrimi
nadas e incorretas, resultando em contaminação dos 
produtos levados aos mercados, atingindo os consumidores, e 
no envenenamento dos agricultores que os manipulam, em 
geral sem as instruções básicas. 

O ensino da aplicação correta dos agrotóxicos passará a 
ser uma preocupação da Emater mineira, que constatou que 
os agricultores não estão alertados para os mínimos cuidados 
pessoais, quando jogam os venenos na plantação. Cerca de 
40% fazem a aplicação vestindo apenas calções, o que facilita 
a absorção dos produtos químicos pelo organismo, através da 
pele. Somente 10% fazem uso dos trajes adequadamente, in
cluindo máscara. 

Esta é mais uma forma de modernização do campo brasi
leiro, sem proveito para os trabalhadores e para a 
comunidade: a produtividade cresce com o fim das pragas, 
mas o consumidor passa a receber produtos contaminados, 
colhidos por agricultores envenenados, que não recebem o de
vido tratamento de saúde e que logo se vêem incapacitados 
para o trabalho. Quem lucra? 

As seguidas denúncias desse descaso generalizado obtive
ram uma confirmação científica, com a pesquisa realizada 
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Ema
ter de Minas Gerais : 45% dos agricultores das regiões 
pesquisadas apresentavam níveis excessivos de contamina
ção por manejo inadequado de agrotóxicos. Dos que foram 

Exercício sem 
competência 

Se existe um tipo de sacerdócio cada 
vez mais discutido, este é o da me

dicina. Campo invadido pelas práticas 
puramente comerciais, a arte de curar 
vive cercada, hoje em dia, de suspeitas 
e denúncias. 

Agora, a denúncia parte do próprio 
Conselho Regional de Medicina de São 
Paulo, que localizou o mal que corrói a 
credibilidade da profissão e põe em risco 
permanente a saúde da população e a 
vida dos doentes. Segundo o CRM pau
lista, 60% dos médicos recém-formados 
não têm capacidade de clinicar, por in-

suficiência de aprendizado. Apesar des
sa constatação, o órgão é obrigado a 
conceder registro profissional aos diplo
mados pelas faculdades. E assim, 
mesmo reprovados por um órgão da ca
tegoria - aliás, freqüentemente 
aponta do como protetor de profissionais 
denunciados por pacientes-, esses mé
diços incompetentes são lançados no 
mercado da saúde. 

A prova a que o CRM e a Associação 
Paulista de Medicina submeteram 
1.087 médicos, maioria de recém-forma
dos (647 outros inscritos desistiram 
previamente), foi de múltipla escolha e 
exigia um acerto mínimo de 50% para 
que o candidato fosse considerado apro
vado. Mesmo assim, 60% desses 
médicos com diploma debaixo do braço 
não conseguiram·acertar metade das 
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perguntas. 
Ao anunciar os resultados, Assaf 

"Habda, presidente do CRM paulista, 
historiou os problemas que cercaram a 
avaliação: além da má vontade de dire
ções de faculdades, a entidade também 
enfrentou a condenação por parte do 
Conselho Federal de Medicina, que ne
ga qualquer valor a esse tipo de exame 
de conhecimentos. 

"São resultados assustadores. Com 
eles, vamos conversar com as direções 
das escolas de medicina do país, poises
tá claro que o nível do ensino médico 
chegou a um nível inadmissível", disse 
AssafHabda. 

O despreparo dos formados atesta a 
má qualidade do ensino ministrado pela 
maioria das 80 escolas de medicina exis
tentes no país, e deixa à vista o pouco 
zelo das autoridades educacionais e mé
dicas com a formação dos novos 
profissionais . Fica mais claro, então, 
que a desorganização da saúde pública 
está relacionada com o avanço irresistí
vel do comércio médico, que conta com 
crescente número de empresas, e com a 
má formação de profissionais. E a essa 
má formação profissional corresponde 
uma formação moral incompleta para o 
exerício da função, fechando o círculo, 
que, com mais algum tempo, poderá tor
nar definitivamente calamitoso o 
atendimento médico à população brasi
leira. 



OPINIÃO 

O diálogo democrático 

A
discussão sobre a união nacional não pro
voca o interesse do meio político nem sen
ibiliza o povo. No fundo, é uma 

iniciativa que se choca com o clima democrático 
que, com carências e debilidades, estamos vi
vendo. 

A união nacional é um instrumento supre
mo de que se valem os povos, em momentos 
decisivos - quase sempre relacionados a guer
ras e invasões, como na Inglaterra de 1940-, ou 
de catástrofes incontroláveis. 

Superado o perigo da ocupação alemã, ter
minada a Segunda Guerra , os ingleses 
voltaram ao confronto democrático e Winston 
Churchill, o herói e símbolo da resistência na
cional, foi derrotado nas urnas pelos 
trabalhistas. 

N
o Brasil, temos uma ameaça de guerra 
urbana, um dramático confronto no can1-
po e milhões de pessoas, sobretudo crian

ças, sucumbindo no silêncio e no abandono. 
Mas, não seria com a união formal dos partidos 
que se solucionariam esses dramáticos proble
mas. Seria mais positivo o confronto democrá
tico aberto e franco, que auspiciasse a definição 
de responsabilidades e abrisse caminho a solu
ções justas e eficazes. União nacional em torno 
de quê e para quê? Para promover o desenvol
vimento e o bem-estar do país? Todos dizem que 
estão de acordo, e não há um só político ou eco
nomista brasileiro que não se diga a favor do de
senvolvimento e do combate à inflação. 

Nos períodos em que exerci mandatos par
lamentares, não era comum essa discussão 
sobre união nacional, ao nível em que se projeta 
a atual. E, quando foram tentadas, não encon
traram ressonância maior. Mas, todas as vezes 
em que se armaram esses acordos interpartidá
rios, de cúpula, em nome do entendimento 
nacional e dos interesses coletivos, foi sempre o 
povo que pagou a fatura. 

Neiva Moreira 

A
dmitamos, no entanto, que, com o nome 
de união nacional ou outra forma de en
tendimento nacional, governo e oposição 

avancem para um acordo. Como se posiciona
riam o PMDB, o PSDB e a esquerda, em face de 
problemas cóncretos, como a abertura ilimita
da e desestabilizadora ao mercado externo, a 
desnacionalização da economia, as privatizaçõ
es, o achata1,1ento salarial, o abandono da agri
cultura e outros temas, que dividem, 
atualmente, os políticos e o Congresso? Deve
mos esperar que, por um mínimo de coerência, 
mantivessem suas posições, muitas das quais 
frontalmente contraditórias? Como ficaria a 
união nacional? 

S
e o senhor Collor fala em diálogo, em ouvir 
as correntes contrárias e,sobretudo, em ce
der, quando seus projetos não encontra

rem apoio na opinião pública ou no Congresso, 
então esse gesto pode ser positivo e fortalecerá 
a democracia. Abafar o debate, criar mecanis
mo para que os setores dominantes da socieda
de imponham sua vontade, seria um retrocesso 
que só ajudaria a acelerar a crise e a aumentar 
as tensões. 

Nos raros momentos em que o Congresso 
derrotou proposições do governo, os resultados 
foram positivos. O próprio executivo tentou en
contrar fórmulas mais próximas do sentimento 
do país. 

que se quer, o que é essencial ao proces-

0 so democrático e favorece soluções mais 
adequadas aos nossos problemas, é o 

diálogo. Um diálogo que respeite a oposição, os 
pontos de vista contrários. Mais do que isso, 
uma atitude aberta e flexível do executivo, re
nunciando aos fatos consumados, a comporta
mentos exclusivistas e à imposição de decisões 
contrárias ao pensamento e às aspirações das 
maiorias. 

Essa nova po'litica é urgente e essencial. e 
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