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TERCEIRO MUNDO 

AO LEITOR 

A 
infância é a melhor etapa da 
vida, diz o senso comum. Mas, 
um mergu lho profundo na 

realidade da infância mundia l revela um 
quadro assustador: as cri anças, em sua 
imensa maioria, passam por essa 
melhor etapa como autênticos 
condenados à morte. É a miséria e seu 
cortejo de privações e doenças, que 
ceifam milhares de vida, diariamente, 
no Terceiro Mundo. 
É um drama antigo, incômodo e que 
gera duas reações opostas: a pri meira 
leva à pregação do fim da mortalidade 
infantil, através da redução drãstica da 
presença infantil - é a cantilena do 
controle da natalidade, que procura 
apenas ating ir um efeito, sem ir às 
causas; a segunda, é a que denuncia as 
condições de miséria geradas por uma 
ordem internacional injusta, que leva a 
verdadeiros morticfnios - os silenciosos 
mo rticfni os de crianças desnutri das 
nascidas de pais famintos - em palses 
tão capacitados a alimentar 
adequadamente a próp ri a popu lação 
que são os responsãveis pela 
abundância alimentar do mundo 
desenvolvido. Algo como o ditado, que 
diz que em "casa de ferreiro, espeto de 
pau". Parafraseando, "nos países da 
produção alimentar, o tempero é a 
fome". 
Este tema de capa de nossa ed ição 
baseia-se no estudo do Fundo das 
Nações Unidas para a lnfãncia-Unicef, 
uma candente denúncia da miséria, que 
elimina mi lhões de crianças 
anua lmente. Com um detalhe tr ãg ico: as 
estatísticas denunciam que a recessão 
econômica provocada pe la dívida 
externa respond e, só em 1988, pela 
morte de 500 m il crianças no Terceiro 
Mundo. 
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CARTAS 

A, n,edalhas da romeni't DaniPla 

Olir,1píadas 

A respeito da caria sob o titulo 
Olimpíadas (ed. n9 117), discordo 
do leitor, quando afirma que cada 
vez mais cai por terra a obscura tese 
do "subdesenvolvimento" e da "o
pressáo", que seriam caracterfsticas 
dos pafses socialistas. Acredito que 
o jovem da Alemanha Oriental gos
taria muito mais de ver o muro de 
Berlim abaixo do que medalhas de 

ouro em seu peito. 
Sempre existe a esperança (ain

da que remota) de que um dia seus 
governos pratiquem uma polnica 
voltada para o bem-estar do indivf
duo, dando-lhe condiç6es de náo só 
crescer fisicamente, mas também 
intelectualmente, fazendo com que 
a produção de seu conhecimento 
ultrapasse fronteiras, beneficiando 
outros povos. Sou estudante de So
ciologia e tenho amigos na Alema
nha Oriental. 

Janete Prenholato 
Rio de Janeiro - RJ 

Salário mínimo 

Parabenizo terceiro mundo 
pela qualidade do serviço e apro
veito para sugerir um tema para a 
revista: "como consegue viver um 
brasileiro ganhando salário mfni
mo?". 

Se formos examinar os aspectos 
da moradia, alimentação, saúde, 
educação e lazer, concluiremos que 
a vida das pessoas que recebem 
salário mfnimo não tem atendidas as 
necessidades diárias. 

Aguinaldo Nunes da 
Conceição 
Viçosa - MG 

Cultura Física 

O Centro de Estudos da Cultura 
Ffsica-Cecuf, de Joaçaba-SC, cons
tituiu-se com a preocupação de de
senvolver estudos alternativos acer
ca da cultura ffsica nacional. Foi 
com imensa satisfação que verifica
mos o interesse de terceiro mundo 
em trabalhar a problem,ltica esporli
va fora dos parámetros teóricos se
cularmente institucionalizados. Ex
tirpar do corpo teórico das análises 
esportivas todo o conteiJdo reacio
nário sedimentado é uma tarefa diff
cil e que exige muita clareza dos 
objetivos polflicos a que se prop6e. 
Com interesse e entusiasmo, obser
vamos as matérias relacionadas 
com o fu tebol angolano, a aborda
gem sociológica de Né/son Werneck 
Sodré (edição n9 114), e até mesmo 
a intenção crflica do Brasil O/fmpico 
(ed. n9 115). 

Se o debate sobre cultura ffsica 
nacional pretende ser uma preocu
pação constante dessa revista, nós, 

do Cecuf, encontramos pontos de 
afinidade que necessitam ser tra
balhados. Salientamos que, a partir 
desse momento, nosso centro en
contra-se él disposiçáo de terceiro 
mundo, no que se refere a todo e 
qualquer estudo filosófico, ideológi
co e polflico da cultura ffsica con
temporánea. 

Prof, Nilso Ouriques 
Joaçaba - se 

Exilados 

Pela primeira vez tive a sorte de 
ler tercero mundo (a edição em 
espanhol), de março 11/timo. Sou 
chileno e estou há 14 anos exilado 
na Sufça. A revista significou para 
mim um reencontro com a América 
Latina, muito embora sempre man
tenha contato com meus compatrio
tas aqui na Sufça. Mas, digo que foi 
um reencontro, devido ao tipo da 
informação proporcionada pela re
vista. Alegro-me, pois, como se diz, 
é um meio de comunicação que po
de ser lido pelas massas. Tanto a 
linguagem, quanto os temas, são de 
fácil entendimento a qualquer leitor. 

Durante todos estes anos tenho 
trabalhado aqui em um comitê de 
solidariedade por meu pafs. Nossàs 
horas livres, minhas e de meus 
companheiros, são dedicadas a es
se trabalho de solidariedade e isto 
nos tem ajudado a viver neste pafs, 
que é uma ilha na Europa. 

Nosso grupo gostaria de desen
volver contatos com amigos e gru
pos que trabalhem em vfdeo, princi
palmente com enfoque social, po
pular e criativo. Também nos inte
ressa intercámbio com grupos que 
se dediquem él miJsica popular. 
Cremos que, em nosso continente, 
há muito para unir, muita coisa por 
fazer, apesar de tão grandes e tão 
complexos problemas. 

Humberto Cllrdenas 
P ostfach 1 5 4 
8030 Zürich-· Suíça 

Dependência 

As diferenças continuam entre o 
bloco desenvolvido - uma minoria 
de privilegiados - e a maioria da 
humanidade, que sofre da especu
lação e da exploração, enquanto 
suas exporlações não são suficien
tes sequer para pagar os juros das 
respectivas dfvidas externas. A de
pendência externa continua sendo 
uma caracterfstica de nosso mundo. 
Um miniJsculo Grupo dos Sete con
trola quase todo o mundo dos negtr 
cios, das tecnologias, do comércio. 
Os pafses do Terceiro Mundo são e 
continuarão, ainda por muito tempo, 
nas mãos de inescrupulosos, que 
não aceitam mudanças nas regras 
do comércio internacional. 

Na América Latina, a pobreza é 
uma mancha negra: há 200 milhões 
de pobres, que são seres humanos, 
vivendo nas piores condições do 
mundo. No Brasil, ainda morrem 
1.000 crianças por dia, temos mais 
de "20 milh6es de analfabetos, cerca 
de 86 milhões de subnutridos, mais 
de 15 milh6es de desempregados, 
os bóias-frias chegam a 21 milhões. 

200 milhões na miséria 

O Terceiro Mundo, além de sofrer 
as influência1, externas, sofre devido 
él carência de lfderes que tenham a 
visão do real. As soluções existem. 
O Terceiro Mundo vai ficar ainda él 
espera de_ novas reformas na eco
nomia mundial. 

Gaspar Braz de Araõjo 
Carmo do Paranaíba· 11.1G 
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PARAGUAI 

O treinamento 

Co m mais de 75% dos votos, Rodr iguez ganhou o pleito, que laino considerou treino oposicionista 

Como já se esperava e a 
oposição temia, o Paraguai 
elegeu o general Andrés 
Rodríguez para quatro anos 
de presidência, na votação 
realizada a primeiro de 
maio. Já na presidência 
desde que derrubou seu an 
tigo líder Alfredo Stroess
ner, em fevereiro, o general 
Rodríguez beneficiou -se do 
breve lapso de tempo entre 
o golpe e o pleito - menos 
de 90 dias - que não permi
tiu à oposição estruturar-se, 
num país dominado por 
uma ditadura de 35 anos, 
que criou raízes em todos os 
mecanismos da vida para
guaia. Como admitiram ob
servadores, votou -se no ge
neral Rodríguez até por uma 
espécie de reflexo condicio
nado. 

De qualquer maneira, a 
votação de Domingo Laino, 
o candidato oposicionista, 
do Partido Radical Liberal 
Autêntico, foi uma primeira 
manifestação de vida demo
crática, após décadas de di
tadura, e marca a retomada 
da reestruturação política no 
país. 

"Tudo o que se passou 
foi apenas um treino, para 

uma partida que está por 
vir", definiu o episódio elei 
toral o bispo da diocese de 
Benjamin Aceval, d. M ário 
Melanio Medina, de 48 anos, 
conhecido como o "bispo 
vermelho", por sua prega 
ção social e sua incansável 
luta de denúncias contra a 
ditadura de Alfredo Stroess
ner. "Foi apenas um treino, 
porque a maioria das pes
soas continua sem saber 
como votar. As próximas 
eleições serão a partida para 
valer", diz ele, prevendo a 
oportunidade de quatro 
anos de vida política aberta, 
que representarão um pe
ríodo precioso de educação 
cívica para a população e de 
consolidação das novas pro
postas sociais. "No mo 
mento, nossa sociedade está 
extremamente enferma". 

A reconstrução democrá
tica, na opinião de d. Mário 
Melanio Medina, exige não 
só a restauração partidária, 
mas também um acerto de 
contas com os vfcios assi 
milados pela longa fase di
tatorial. Um dos pontos 
imediatos, no seu entender, 
é o julgamento de todos os 
que se envolveram em cri -

mes de corrupção e contra 
os direitos humanos. "Tudo 
não passará de farsa, se não 
houver castigo, se não se 
resgatar nada, porque é pre
ciso recuperar tudo ou pelo 
menos a maior parte de tu
do o que se roubou. Infeliz
mente, a reconstrução ética 
da sociedade não pode ser 
feita em apenas quatro 
anos", assinala. 

O " bispo vermelho" 
aponta como uma das en

.cruzilhadas sociais a questão 
econômica: 60% das terras 
estão nas mãos dos latifun
diários, o desemprego beira 
os 40%, há 750 mil emigra 
dos na Argentina, e milhares 
de pessoas vivem vagando 
pelo país, atrás de trabalho. 
"Se voltar metade dos pa ra
guaios que vivem na Argen
tina, será impossfvel absor
vê-los", afirma d. Mário 
Melanio Medina, destacando 
a gravidade dos problemas 
que a ditadura Stroessner 
abafou pela violência, por 
décadas. "A igreja conti
nuará pregando, continuará 
atenta à questão social de 
nosso povo", promete o 
bispo progressista para
guaio. 

ARGENTINA 

Absorvendo 
tecnologias 

A recente visita a Israel 
do ministro de Defesa ar
gentino, José Horacio Jau
narena, e do comandante da 
Força Aérea, brigadeiro Er
nesto Crespo, reforço u os 
laços militares existentes 
desde 1976, quando se ins
talou a ditadura militar, entre 
Buenos Aires e Tel Aviv. A vi
sita de Jaunarena e Crespo 
resultou na criação de uma 
comissão, que estudará a 
ampliação da cooperação 
militar entre os dois países, 
visando à modernização das 
forças armadas argentinas. 

"A Argentina é um dos 
grandes clientes da indústria 
aeronáutica israelense, e 
agora acertamos a intensifi
cação da compra de equi
pamentos militares, como o 
caça-bombardeiro Kfir C-7, 
dotado de mfsseis ar-a r", 
comentou o ministro de 
Defesa argentino, no encer
ramento da viagem. Jauna
rena também procurou dis
sipar rumores de que teria 
havido algum tipo de cola
boração com o mundo ára
be, seja no campo nuclear, 
entre seu país e a Argélia, e 
no setor de mísseis, com 
Iraque e Egito. Tais rumores 
foram atribufdos po r Jau
narena à Inglaterra, interes
sada em prejudicar o rear
mamento argentino com 
tecnologias militares israe
lenses. O ministro argentino 
confirmou, por outro lado, a 
participação de seu país no 

Jaunarena: estreitando laços 
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projeto israelense de um fo
guete de grande potência, o 
Condor, capaz de co locar 
satélites em órbita. 

A visita a Israel de uma 
delegação argentina de alto 
nível, como a que foi enca
beçada por Jaunarena, pro
vocou sérias críticas nos clr
culos oposicionistas do pais 
e levantou uma interrogação 
a nlvel internacional: não 
seria uma incoerência da 
polltica externa de Raul Al
fonsin ter rompido relações 
com a África do Sul, en
quanto estreitava seus vín
culos com Israel, sobretudo 
no campo militar? Como se 
sabe, são profundas as rela
ções e ampla a colaboração 
entre os regimes de Tel Aviv 
e Pretória, a ponto, inclusi
ve, de terem trocado experiên
cias e tecnologias para a fa
bricação da bomba atômica. 

A frente oposicionista, liderada por Patricio Aylwin, rechaçou pretensões de Pinochet 

CHILE 

Contra 
reforma 

No final de abril, renun
ciou o gabinete chileno, pela 
segunda vez em menos de 
um mês, a pedido do pró
prio general Augusto Pino
chet. O objetivo das mudan
ças seria compor um quadro 
de auxiliares mais senslvel 
aos argumentos de Pinochet 
contra as reformas constitu
cionais exigidas pela oposi
ção vitoriosa no plebiscito 
de outubro do ano passado. 
Desde sua derrota, Pinochet 
viu-se pressionado, não só 
pela frente oposiciohista, 
mas também por correntes 
internas da própria ditadura, 
a abrandar sua atuação até o 
fim do governo, preparando 
a transição à democracia. 
Nesse sentido, uma mudan
ça de gabinete foi das pri-

meiras providências de Pi
nochet, após o referendo, 
mas já se chegou, em sete 
meses, à quarta modificação 
ministerial. 

Nos últimos meses, ante 
o crescimento da campanha, 
para que sejam modificados 
dive rsos artigos da consti
tuição principalmente 
os que reservam a Pinochet 
o lu ga r de árbitro da na
ção chilena, após a posse 
do presidente a ser eleito 
em dezembro próximo - o 
humor de Pinochet aze
dou, levando-o, em abril, a 
duas sucessivas mudan
ças de gabinete, visando 
a dar um novo rumo à 
questão relacionada com 
mudanças constitucio
nais. 

Ao contrário do que se 
previa, não ocorreu o ex
purgo do ministro do Inte
rior Carlos Céceres, cujo de
sempenho como negociador 
oficial frente à coalizão opo
sicionista desagrada a Pino
chet, devido a sua flexibili
dade. Este, porém, parece 
ter sido realmente o objetivo 
do general, mas não se con
sumou ·devido à intervenção 

de última hora, da principal 
força política de sustentação 
do governo, o partido Reno
vação Nacional, que consi
derara "preocupante a 
eventual salda de Céceres", 
mas "tranquilizador que te
nha sido confirmado no car
go por Pinochet". Além das 
pressões da Renovação Na
cional, Pinochet foi vencido 
também numa reunião da 
Junta Militar, durante a qual 
Céceres teve que explicar 
seu desempenho como ne
gociador. 

Se perdeu, o general chi
leno não perdeu tudo. Cé
ceres teré que apresentar, 
agora em maio, um projeto 
de mudanças constitucio
nais, que o governo pensa 
em submeter a plebiscito em 
junho. Diante da situação, 
calcula-se que o poder ne
gociador de Céceres fique 
limitado e que o plano de 
reformas embora um 
avanço em relação à intran
sigência anterior de Pino
chet - tenha um alcance 
muito menor que o preten
dido pela oposição e do que 
é exigido pela redemocrati
zação do Chile. 

PERU 

Esquerda 
na mira 

O mês de abril terminou 
em meio a crescente temor 
de que, no Peru, esteja sen
do inaugvrada uma escalada 
de assassinatos políticos, 
semelhante à que sofre a 
Colômbia, tendo como alvos 
integrantes da esquerda. No 
dia 27 de abril, foi assassi
nado no centro de Lima o 
deputado E riberto Arroyo 
Mio, da Esquerda Unida, 
emboscado por quatro des
conhecidos, quando estava 
dentro do automóvel, em 
frente a um colégio, onde 
fora apanhar o filho. A mu
lher do deputado também 
estava no carro, mas não 
chegou a ser atingida pelos 
disparos. 

Foi o primeiro assassi
nato de um parlamentar, e 
aconteceu um dia depois da 
execução de outro militante 
da Esquerda Unida, Benigno 
Ayala, em Ayacucho, junto 
com a mulher e a filha. 
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DIVIDA EXTERNA 

Frent~ 
.Latina 

O destino da América La
tina é permanecer, indefini
damente, como exportadora 
de capital l!quido para as na 
ções industrializadas - atra 
vés de uma divida externa 
irredutlvel - se não houver 
uma ação coordenada de 
todos os endividados, para 
enfrentar o desafio de ma
neira organizada. A adver
tência foi feita em Caracas 
pelo secretário- geral do 
Sistema Econômico Latino
Americano-Sela, Carlos 
Pérez dei Castillo. Não há 
perspectivas de mudanças, 
uma vez que continuará a 
diminuição do investimento 
estrangeiro e dos fluxos de 
capital por parte dos bancos 
privados e dos organismos 
financeiros multilaterais, na 
região. 

Os países latino- america 
nos precisam agir em con
junto para resolver a ques
tão, seja através de uma 
postura de bloco ante os 
credores, seja através de po-

Perez dei Castillo: impasse da dívida é questão conjunta 

líticas que potencializem 
seus recursos comerciais 
e tornem efetiva a integra
ção dos mercados regionais, 
tarefa a ser assumida como 
um projeto político. Pérez de 
Castillo definiu a gravidade 
da crise latino-americana 
como consequência da divi
da externa, que produz in
suportável drenagem de re
cursos dos palses da região 
para as economias indus
trializadas, crises fiscais e 
escassez de divisas, desvia
das para o pagamento aos 
credores. A divida externa 
da América Latina - incluin
do o Caribe - está em torno 
de 430 bilhões de dólares 
(quase dois terços desse to
tal correspondem às dívidas 
do Brasil, México e Argenti
na, respectivamente em tor
no de 11 O bilhões, 100 bi
lhões e 55 bilhões de dóla
res). 

O secretário -geral do 
Sela chamou a atenção para 
os lndices, que mostram a 

Impacto social 

crise continental e dese
nham a profundidade do 
impasse: há 40 milhões de 
desempregados, os salários 
sofreram desvalorização 
aguda, a inflação média do 
bloco latino-americano fi
cou, no ano passado, em 
470%, e o crescimento mé
dio das economias não ul
trapassou 0,7%, o que redu
ziu a renda per cápita regio
nal aos índices de 1978. 

"Não podemos esperar 
que a solução venha de fora. 
A integração econômica re
gional deve buscar efetiva 
interdependência dentro do 
bloco latino-americano, dei
xando em segundo plano 
questões comerciais especi
ficas", sugeriu Pérez de 
Castillo, acrescentando que 
"a integração não deve ser 
um objetivo secundário, mas 
um dos eixos centrais das 
políticas nacionais e das es
tratégias de desenvolvi
mento de cada pais, com o 
propósito de lograr uma in-

Os governos latino-americanos 
estão cortando cada vez mais os in 
vestimentos em serviços básicos para 
a população, como saúde, moradia, 
transporte e educação, para cumprir 
as exigências do FM 1. 

procurado privatizar os serviços bási
cos, para dar uma resposta mais efe
tiva ao problema. Mas, nesse proces
so, as transnacionais entram com 
pouco dinheiro novo, já que estão se 
apropriando das infra-estruturas dos 
serviços através dos processos de 
conversão e capita lização da divida. 
O lucro é o motivo que anima as em
presas transnacionais. Por isso, creio 
que, dificilmente, essa privatização vá 
melhorar o acesso das populações 
aos serviços essenciais". 

A informação é do especialista, 
Alexis Sierralta, ao falar na Comissão 
so bre Empresas Transnacionais, 
reunida em Nova Iorque para discutir 
propostas, visando a superar a crise 
da divida externa. "Os governos de
vedores", diz Sierralta, "têm também 

serção cumu !ativamente 
distinta no contexto interna
cional". 

Ele lembrou que todas as 
e portações latino-america
nas estão sujeitas a negocia
ções que condicionam sua 
comercialização nos merca
dos do mundo desenvolvi
do, mas a maioria das im
portações, isto é, dos pro
dutos vendidos à região pe
los palses ricos, entra sem 
qualquer condicionamento 
prévio. 

"Para mudar tal relação 
assimétrica, que só beneficia 
os industrializados, a Améri
ca Latina e Caribe precisam 
atuar em conjunto, pa ra 
garantir espaços de auto
nomia e reduzir a vulnerabi
lidade externa", exo rtou 
Pérez de Castillo. 

AFRICA 

Distorção 
da realidade 

O estudo "Crescimento e 
ajuste na África, nos anos 
80", do Banco Mundial, re
trata incorretamente tanto 
as difíceis circunstâncias 
econômicas do continente, 
como o resultado dos pro
gramas de ajustes, que estão 
sendo implementados, sob a 
orientação do Fundo Mo
netário Internacional-FMI, 
pelos países devedores. 

A denúncia é da Comis
são Econômica para a Áfri
ca-Eca, que considera o es
tudo omisso, quanto ao im
pacto social dos ajustes, e 
afirma que o uso feito pelo 
Banco Mundial das estatísti
cas relativas aos palses afri
canos é se letivo e inconsis
tente. "U m problema sério 
do Banco Mundia l", diz o 
relatório da Eca, "é a ine
xistência de consideração, 
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quanto aos custos sociais 
dos ajustes, que, não só ig
noram a dimensão humana, 
mas tendem a piorar o bem
estar de grandes grupos da 
população, especialmente, 
os pobres e os vulneráveis. 
Os palses com programas 
de ajuste não têm cresci
mento do PIB mais alto do 
que os países sem estes 
programas, como quer fazer 
crer o Banco Mundial". 

A Eca considera que o 
estudo não deu a devida im
portância ao resultado, nas 
economias africanas, da 
instabilidade do mercado 
internacional de comm.odi

ties e das variações climáti
cas. "Um retrato da África 
falsamente otimista pode 
prejudicar o apoio interna
cional ao continente", assi 
nala a comissão, cujo rela
tório foi encomendado pela 
Conferência de Ministros do 
Planejamento e do Desen
volvimento Econômico da 
África. A Eca entende que o 
continente necessita de uma 
transformação estrutural 
para superar sua crise, e que 
seus líderes já mostraram 
que estão preparados para 
tomar medidas duras neste 
,;entido. 

. a 

MOÇAMBIQUE 

Situação de 
emergência 

Dos três milhões de pes
soas afetadas diretamente 
pela situação de emergência, 
em Moçambique, mais de 
um mi lhão e meio estão de
sabrigadas e o restante foi 
obrigado a fugir do pais, em 
busca de segurança, e agora 
aguarda uma oportunidade 
para voltar. 

A informação está no re
latório do governo moçam
bicano e de uma equipe das 
Nações Unidas, apresentado 
em Nova Iorque. Os ataques 
do grupo Resistência Nacio
nal Moçambicana-Renamo, 
força financiada pela África 
do Sul, são a causa principal 
da desestabilização econômica e 
social do pais, que tem sido 
afetado também pelas cala
midades naturais, tais como 
as secas ou o excesso de 
chuvas, além da situação 
internacional desfavorável. 

O secretário-geral das 
Nações Unidas, Javier Perez 
de Cuellar, ap rovou o pedi
do de ajuda de 380 milhões 
de dólares, feito pelo gover
no moçambicano. Cuellar 
explica que a ajuda dada até 
hoje ao pafs foi muito 
aquém das necessidades. 
Cuellar informou que, ex
ceto pelo sistema novo de 
manutenção de estradas, as 
necessidades de reconstru
ção do pais continuam as 
mesmas. Ele assinalou, en
tretanto, que, apesar de to
das essas condições desfa
voráveis, o governo mo
çambica no e seu povo obti
veram progresso em vários 
setores econômicos e estão 
implementando reformas 
est ruturais para desenvolver 
a economia. 

Arafat percorreu a Europa Ocidental, em ação diplomática 

PALESTINA 

Ano e meio 
de rebelião 

Contrariando o bom sen
so, Israel continua sua polfti
ca sinistra nos territórios 
pa le!:>tinos - denunciou mais 
uma vez o llder da Organi
zação para a Libertação da 
Palestina-OLP, Yasser Ara
fat, durante suas visitas à 
Tanzânia e à França, nos úl
timos dias de abril e nos 
p~imeiros de maio. 

No encerramento da vi
sita a Dares Salaam, Yasser 
Arafat, presidente do Estado 
Palestino proclamado em 
novembro, assinou um co
municado conjunto com o 
presidente Ali Hassan 
Mwinyi, ressaltando a im
portância do levante nos 
territórios ocupados por Is
rael e condenando o arbi
trário confisco de terras. 

A rebelião palestina sofre 
repressão cada vez mais 
violenta: segundo Arafat, 
730 palestinos já foram 
mortos nestes 17 meses, en
quanto 34 mil foram feridos, 
5.800 tornaram-se inválidos 
e 32 mil estão em campos de 
concentração. Os soldados 
israelenses também arran
caram milhares de árvores 
frutlferas, que existiam junto 
das casas destruldas como 
punição aos manifestantes, 
suspeitos de apedrejar for
ças da repressão. 

ISRAEL 

Condenado 
de novo 

A Assembléia-Geral da 
ONU condenou Israel por 
violar os direitos humanos 
do povo palestino, nos ter
ritórios ocupados. Foi 
aprovada com 129 votos a 
favor, dois contra (Estados 
Unidos e Israel} e uma abs
tenção (Libéria) , uma reso
lução que pede ao Conselho 
de Segurança para consi
derar medidas necessárias à 
proteção internacional aos 
civis palestinos da Cisjordâ
nia e de Gaza. A resolução 
exige que Israel obedeça à 
Convenção de Genebra so
bre a proteção de civis, 
em tempo de guerra, e en
fatiza a necessidade urgente 
de uma conferência interna
cional para discutir a situa
ção dos territórios ocupa
dos. 

O secretário-geral da 
Onu, Javier Perez de Cuel
lar, e o dirigente da Organi
zação para a Libertação da 
Palestina-OLP, Yasser Ara
fat, analisaram, em Genebra, 
a importância da realização 
da conferência internacional. 
Eles conversaram também 
sobre a atual situação do LI
bano e a proposta do pri
meiro-ministro israelense, 
ltzhak Shamir, de realizar 
eleições nos territórios ocu
pados. 
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T j ibaou: legado de avanço para a independência dos canaques 

NOVA CALEDÔNIA 

Tjibaou 
assassinado 

Num episódio confuso, 
em Uvéa, o llder da Frente 
de Libertação Nacional Ca 
naque· Socialista - FLNKS, 
Jean -Marie Tjibaou, de 53 
anos, foi morto no dia 4 de 
maio, por integrantes de 
outro grupo nacionalista, a 
Frente Unida de Libertação 
Canaque- FULK, de extre
ma -esquerda. Tjibaou, prin 
cipal l!der da luta pela inde
pendência do arquipélago 
da Nova Caledônia, assina ra 
um acordo com o governo e 
com os colonos franceses, 
para a independência gra 
dual do arquipélago, num 
prazo de dez anos. Às ceri
mônias fúnebres de Tjibaou 
estiveram presentes o pri
meiro-ministro francês Mi
chel Rocard e o ministro de 
Ultramar, Louis Le Pensec. 
Michel Rocard garantiu que 
não sofrerão adiamento as 
eleições previstas para 11 de 
junho. 

CHINA 

Estudantes 
nas ruas 

Depois de aceitar o diálo
go e revogá-lo, o governo 
chinês viu-se obrigado a 
reabrir conversações com os 
estudantes, em campanha 
desde o final de abril por 
reformas pollticas na China. 
As manifestações tiveram 
inicio com a súbita morte do 
ex-secretário do PC, Hu 
Yaobang, fulminado por um 
ataque do coração. Afastado 
do centro do poder desde 
1986, por ser considerado 
excessivamente reformista, 
Hu Yaobang desfechou, 
após a morte, manifestações 
incontroláveis, que chega
ram a juntar mais de 200 mil 
pessoas na Praça da Paz 
Celestial. Não se acredita, 
porém, que surja uma pe
restroika chinesa, no mo
mento em que os problemas 
econômicos se agravam, de
vido às reformas iniciadas 
após a morte de Mao Tsé
Tung, na década passada. 

GOLFO 

Em 
da 

busca 
paz 

Ainda não avan ou tt, 

forma definitiva a conver ,1 -
ção, a nlvel ministerial, para 
transformar em paz perma
nente a trégua de oito meses 
na guerra entre o Irã e o Ira
que. Os chanceleres de am
bos os países, depois de 
uma rodada de cinco dias de 
negociações, presidida pelo 
secretário-geral das Nações 
Unidas, Javier Perez dP 
Cuellar, adrritiram as difi
culdades em se chegar a um 
acordo, mas ratificaram os 
compromissos que estabele
ceram a trégua nessa guerra 
que durou oito anos. 

Cuellar, que pretende dar 
conti r -Jade às rodadas de 
negociação a partir de ju
nho, garante que os princi
pais obstáculos ao acordo 
estão identificados, "agora 
só precisamos eliminá - los". 

O ministro iraquiano, 
Tareq Aziz, acusa o Irã de 
não cumprir o que determi
na a Resolução 598 do Con
selho de Segurança das Na
ções Unidas, que constitui a 
base do plano de paz levado 
às duas delegações. O mi
nistro iraniano, Ali Akbar 
Velayati, por sua vez, afirma 
que o Iraque é o culpado 
pela paralisação nas nego
ciações, porque não aceitou 
o plano de paz de quatro 
pontos, apresentado por 
Cuellar, em outubro. 

..... 

IRAOUE 

Maior 
capacidade 

O Iraque estará apto a 
exportar até seis milhões de 
barris diários de petróleo, a 
partir do final de 199), o que 
depende da recuperação dos 
terminais localizados no 
Golfo Arábico, inativos du
rante a guerra com o Irã, e 
do término de um segundo 
oleoduto através da Arábia 
Saudita. Ao dar a informa
ção, o ministro do Petróleo, 
lssam Abdul-Rahim AI
Chalabi, assegu rou, contu
do, que o Iraque continuará 
a observar as margens de 
exportação acertadas no 
âmbito da Opep e que sã_o 
atualmente de 2,6 milhões 
de barris/dia . 

Para junho, contudo, o 
Iraque prevê a possibilidade 
de a Opep autorizar o au
mento da quota de exporta
ção, uma vez que se presu 
me que a organização de
verá fixar um teto de produ
ção geral mais alto, acima 
dos atuais 18,5 milhões de 
barris/dia. A otimização da 
rede iraquiana de oleodutos, 
segundo AI-Chalabi, poderá 
permitir ao pais "ganhar um 
dólar ou mais nos preços, 
bastando para isso bombea r 
o óleo do norte para o su l, 
ou do sul para o norte". 
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SUDÃO 

Pior que 
Hiroxima 

A guerra civil do Sudão, 
caso não seja solucionado 
com urgência o problema da 
fome, no sul do país, fará 
mais vítimas do que a bom
ba atômica que os Estados 
Unidos jogaram sobre Hiro
xima, ao final da Segunda 
Guerra Mundial. O alerta ê 
do diretor-executivo do 
Fundo das Nações Unidas 
para a lnfância-Unicef, Ja
mes Grant. Segundo ele, a 
quantidade de mortos na 
região pode facilmente che
gar a ser seis vezes superior 
à que se verificou no terre
moto da Armênia. Grant, 
que está dirigindo a opera
ção "Linha de Vida no Su
dão", diz que estão sendo 
distribuídas 1·15 mil tonela
das de alimentos, que os or
ganismos da ONU conse
guiram arrecadar para dimi
nuir o sofrimento dos suda
neses. Tanto nas áreas con
troladas pelo governo de 
Cartum, quanto nas locali
dades do sul, sob poder do 
Exército Sudanês de Liber
tação Nacional-ESLN, os 
comboios da ONU têm-se 
movimentado com relativa 
segurança. Os países oci
dentais já contribuíram com 
133 milhões de d61ares em 
assistência humanitária para 
o Sutfão. 

PANAMÁ 

Contra a -agressao 
Políticos, jornalistas e esr 

critores latino-americanos 
divulgaram um manifesto de 
repúdio às pressões dos 
Estados Unidos contra o go
verno panamenho, alertan
do a opinião pública conti
nental para o plano de de
sestabilização em curso no 
país. O manifesto foi divul
gado a 1 O de maio, três dias 
ap6s as eleições e num mo
mento em que o governo 
panamenho se via literal
mente cercado, ante a cam
panha do governo de Geor
ge Bush, que não aceitava a 
derrota do candidato pr6-
norte-americano Guillermo 
Endara. Além de colocar em 
prontidão os 10 mil homens 
estacionados nas bases da 
Zona do Canal do Panamá, 
Bush e seus assessores se 
vangloriavam de terem con
seguido isolar o governo 
panamenho a nível mundial, 
com as acusações de fraudes 
no pleito, o que permitiria 
atê mesmo uma intervenção 
armada no país, o que Ro
nald Reagan não conseguira 
no ano passado. 

O governo de Washing
ton conseguiu reduzir atê 
mesmo a repercussão das 
informações da pr6pria im
prensa norte-americana, 
dias antes do pleito, de que 
a campanha de E ndara era 
toda financiada pelo gover
no dos Estados Unidos. 

Enquanto inundavam o 
público de informações 
contrárias ao governo pa
namenho, os meios de co
municação internacionais 
não se dignaram, por dias 
seguidos, a dar uma linha 
sequer de declaração oficial 

panamenha. 
Ante as ameaças de in

tervenção e a barragem in
formativa pr6-Estados Uni
dos, a declaração de repre
sentantes latino-americanos, 
que acompanharam o pleito, 
surgiu como um primeiro 
gesto de alerta à opinião 
pública internacional. 

Abaixo, o texto do mani
festo, intitulado "Contra a 
agressão ao Panamá": 

"Os abaixo-assinados, 
jornalistas, observadores 

mática contra o Panamá, por 
interesse em perpetuar seu 
domínio geopolítico e sua 
posição de força no mundo, 
mediante a ocupação indefi
nida das bases militares no 
Panamá.'' 

"Finalmente, alertamos 
os povos e governos de nos
sa América e do mundo so
bre os preparativos de inter
venção militar direta e pro
vocações abertas por parte 
das tropas norte-americanas 
acantonadas em territ6rio 

Para rebater pressões, Panamá anulou pleito em 1 O de maio 

técnicos e políticos interna
cionais presentes ao Pana
má, por ocasião do pleito de 
7 de maio, declaramos que 
nunca havíamos presencia
do uma situação tão ex
traordinária, na qual um po
vo acorre às urnas em meio 
a ameaças. de agressão nor
te-americana, que se cum
pririam se o resultado não 
fosse favorável a seus inte
resses." 

"Senadores e porta-vo
zes governamentais dos 
Estados Unidos ameaçaram 
anular o Tratado Torrijos
Carter, ação pr6pria de um 
delinquente internacional, 
que firma tratados com a má 
idéia de subverter a letra e o 
espírito dos mesmos." 

"Em consequência disso, 
denunciamos à opinião pú
blica internacional que o go
verno dos Estados Unidos 
está col'l'letendo uma grande 
fraude publicitária e diplo-

panamenho. Nestes mo
mentos, nota-se febril ativi
dade no Comando Sul, o 
que indica que a agressão 
está sendo armada." 

"Chamamos a atenção 
para a permanente violação 
das normas legais de imi- · 
gração panamenhas, corr, a 
entrada no país de agentes 
secretos, sob o disfarce de 
observadores e comunica
dores, através da base aérea 
de Howard". 

Assinararr, o manifesto, 
entre outros, o senador 
Josmell Munoz (Apra/Peru), 
o jornalista mexicano Er
nesto Vera, diretor regional 
da Organização lnternaáonal de 
Imprensa, o escritor argentino 
Greg6rio Selser, o jornalista 
espanhol Martin Medem, o 
secretário-geral do Partido 
da Esquerda Derrocrática do 
Equador, Luís Jarrín, e Ali 
Kassem, da União Estudantil 
da Palestina. 



MATÉRIA DE CAPA 

Afronta 
à humanidade 

r.1ais de meio milhão de crianças morreram, no último ano, 
no Terceiro r.iundo, 350 mil delas no continente 
africano, em consequência direta da guerra, da dívicia 
externa, da instabilidade econômica e da recessão 

África: desnutrição, doenças 

Antônio Carlos da Cunha 

E m 50 países, a morte infantil de
corre não apenas da subnutri
ção, de doenças imunoprevení

veis ou de desidratação diarréica, mas 
também de conflitos armados. A de
núncia é do Fundo das Nações Unidas 
para a lnfância-Unicef. Segundo o di
retor-executivo desse organismo inter
nacional, James Grant, são as crianças 
que sofrem atualmente as mais graves 
consequências tanto das crises militares 
como econômicas, principalmente dívi
da externa e recessão, que se abateram 
sobre os países em desenvolvimento. 

"O que estamos testemunhando em 
mais de 100 nações", alerta ele, "obri
ga-nos a discutir a crise mundial, parti
cularmente, a questão da dívida externa 
destes países, em termos pouco polidos. 
Em muitas nações, os pobres pouco se 
beneficiaram dos bilhões de dólares, -
que foram, em geral, irresponsavel
mente emprestados. Agora, ao final da 
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festa e com a chegada das cobranças, é 
aos pobres que se apresenta a conta. 
Quando o impacto decorrente disso tu
do se torna vislvel, em taxas de óbitos 
infantis crescentes, aumento das por
centagens de crianças com baixo peso 
ao nascer, redução da média dos me
nores de cinco ano com baixo peso por 
altura e redução nas matriculas escola
res, é hora de despir a linguagem eco
nômica de qualquer refinamento, e di
zer que o que estã acontecendo é, sim
plesmente, uma afronta à humanidade". 

Sangrando o Terceiro r,iundo 

A dívida total do mundo em desen
volvimento é de mais de 1,2 trilhão de 
dólares. Em muitos países, os paga
mentos anuais relativos aos juros e 
amortizações superam de longe a en
trada de novos recursos internacionais, 
recebidos para investimentos. Em mé
dia, esses pagamentos exigem hoje 
quase 25% das receitas de exportação 
das nações devedoras. 

"A opinião pública do mundo indus
trializado", acrescenta Grant, "ainda 
acredita, de modo geral, que o dinheiro 
flui do mundo desenvolvido para os 
países pobres, a fim de auxiliar na luta 
contra a miséria. Hã 1 O anos, isso era 
verdade. Em 1979, a remessa liquida de 
recursos do hemisfério norte para as 
regIoes em desenvolvimento foi de 10 
bilhões de dólares. Agora, esse fluxo 
mudou de direção. Considerando em
préstimos, ajudas externas, pagamentos 
de juros e amortizações, o hemisfério 
sul estã transferindo, para os pafses in
dustrializados do norte, pelo menos 20 
bilhões de dólares por ano". 

Mas, além dos compromissos com a 
divida externa, o Terceiro Mundo pade
ce de outro mal, que exerce papel pre
ponderante na deterioração da sua eco
nomia: a queda dos preços internacio
nais dos seus principais produtos de ex
portação, as commodities, incluindo 
combustíveis, minerais, juta, borracha, 
café, cacau, chã, óleos, gorduras, fumo e 
madeira, cujas cotações caíram 30% em 
média, nos últimos dois anos. 

"Levando-se em conta", assinala 
Grant, "a transferência efetiva de recur
sos, implícita na redução dos preços pa
gos pelas nações ricas, na compra das 

matérias-primas dos países em desen
volvimento, o fluxo anual de recursos 
dos países pobres para os ricos poderá 
atingir 60 bilhões de dólares". 

África: o pior dos infanficfdios 

O efeito nefasto das crises mundiais, 
sobretudo a de ordem econômica, sobre 
as crianças, vitimando-as de forma ~a
riada, é tão grave que o relatório da 
Unesco, assinado por Brant, sobre "A 
situação mundial da infância-1989", 
afasta-se dos padrões tradicionais apre
sentados pelo organismo. "Para as 
crianças e suas familias", diz o relatório, 
"o progresso passa necessariamente 
pelo aprendizado das duras lições dos 
últimos anos, quando os pobres foram 
os que mais sofreram, em períodos de 
dificuldades econômicas, e os que me- · 
nos se beneficiaram, em tempos de ex
pansão da economia". 

O documento mostra que, diante do 
agravamento da crise econômica, o Ter
ceiro Mundo se viu, em grande parte, 
obrigado a adotar pollticas de ajuste, 
numa tentativa de corrigir os desequilí
brios da balança de pagamentos e, ao 
mesmo tempo, honrar os compromis
sos da divida, manter importações e 
retomar o crescimento. 

"Não se discute", ressalta a Unesco, 
"a necessidade de ajuste. A forma do 
ajuste, sim, é um assunto complexo e 
controverso. Com ou sem apoio do 
Fundo Monetário Internacional-FMI, as 
pollticas de ajuste econômico se tradu
zem, em geral, em desaquecimento da 
demanda, desvalorização da moeda, re
tirada de subsldios aos combustíveis e 
aos alimentos básicos, e profundos 
cortes nas despesas governamentais. 
Mais de 70 nações em desenvolvimento 
estão lutando para ajustar suas econo
mias, utilizando esse modelo. Os efei
tos, após décadas de avanços graduais, 
têm sido devastadores, tanto para con
quistas do passado e do futuro". 

A África, atormentada por guerras, 
secas, deterioração ambiental e ainda 
pela divida externa e a recessão, é o 
continente que, de maneira mais dura, 
tem sido atingido pelos programas de 
ajustes econômicos. Muitas nações afri
canas perderam ou foram obrigadas a 
desativar o conjunto de medidas, que 
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ofereciam segurança social mlnima à 
população mais pobre. Das 500 mil 
crianças que morrem a cada 12 meses 
(42 mil mortes mensais ou 1.350 por 
dia}, no Terceiro Mundo, devido à crise 
econômica e à queda no ritmo do de
senvolvimento, dois terços são crianças 
africanas (veja, a propósito, terceiro 
mundo, edição 99, p. 18: "Infância: o 
futuro comprometido"}. 

A vergonhosa tragédia humana 

De 3,5 milhões de nascimentos, 750 
mil crianças morrem antes dos cinco 
anos de idade, nos nove países que 
constituem _ a África Austral (Angola, 
Botsuana, Lesoto, Malaui, Moçambique, 
Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zim
bâbue} e que têm uma população esti
mada em 70 milhões de habitantes. As 
mortes infantis estão ligadas à guerra 
na região, afetando, sobretudo, Mo
çambique e Angola por terem estado 
diretamente envolvidos nos conflitoi, 
porque os alvos não são apenas milita
res, mas também econômicos e princi
palmente edificações sociais, como nes 
áreas de saúde e de educação. 

As mortes provêm, por exemplo, dos 
deslocamentos internos de comunida
des inteiras (essas migrações atingir.an 
quase nove milhões de pessoas, que 
perderam condições até mesmo de 
plantarem para a subsistência}, quebras 
de produção de alimentos e redução 
dos gastos públicos com saúde e abas
tecimento de âgua. Esse quadro se 
conjuga com as quedas no rendimento 
da população e nas receitas de exporta
ção, ao lado da violência da guerra, que 
impede particularmente a distribuição 
de comida e de medicamento aos ne
cessitados, devido às emboscadas a ca
minhões com viveres e remédios. 

Em Moçambique, por exemplo, des
de 1982, foram destruídos 484 postos de 
saúde (42% do total}. Só em 1985, mais 
de dois milhões de pessoas, a maioria 
crianças e mulheres, ficaram privadas 
de atendimento hospitalar. Mais de 300 
mil crianças deixaràm de ter acesso às 
escolas destruídas. Os programas de 
vacinação foram interrompidos também 
em Angola, devido ao clima de insegu
rança, nas zonas de conflito. Muitos tra
balhadores da saúde foram mortos, fe-
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Porcentagem de crianças que sobrevivem até os cinco anos 

África ao sul do &:Iara 
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ridos, mutilados ou raptados. O resulta
do é que doenças fáceis de prevenir ou 
curar agora matam, terrfvel e crescen
temente, o vulnerável grupo dos recém
nascidos e das crianças com idade infe
rior a cinco anos. 

Embora não tenham vivido em 
guerra declarada, como Angola e Mo-
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çambique, muitos 
dos outros pa!ses 
da África Austral 
continuam enfren 
tando todo tipo de 

problema, proveniente da polftica sul
africana do apartheid, as agressões ar
madas e a necessidade dos elevados 
gastos com segurança. Botsuana, Ma
laui, Suazilândia, Zâmbia, Zimbábue, 
Lesoto e Tanzânia, por exemplo, nem 
com despesas quase insuportáveis com 
esquemas de segurança, conseguem se 
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livrar das ações de sabotagem e outras 
agressões militares, que destroem suas 
rotas comerciais. 

A seca, o eterno flagelo 

A esperança de vida no Zimbábue é 
de 56 anos, a mais elevada da África 
Austral. O angolano, por exemplo, em 
guerra há 25 anos, vive 43 anos, em 
média, segundo a Unesco. A tabela 1 
revela 12 indicadores chaves da quali
dade de vida, nessa parte do continente. 

' 
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Pode-se observar que os países que 
possuem herança colonial mais pesada 
são os que apresentam as mais elevadas 
taxas de mortalidade infantil, Os seus 
jovens governos superaram grandes 
adversidades para melhorar os indica
dores, nos primeiros três e cinco anos 
de independência. Mas, as condições se 
deterioraram rapidamente, depois de 
1981, com a escalada das guerras. 

A subnutrição infantil é grave em 
Angola, Malaui, Moçambique e Tanzâ
nia e sério no resto da África Austral. A 
pobreza absoluta se associa à existência 
de famílias chefiadas por mulheres, sem 
o rendimento dos maridos ausentes, 
com a agricultura de subsistência em 
terras pouco férteis ou propensas à se
ca, e com o trabalho sazonal urbano 
marginal. 

Cada país da África Austral passou 
pelo menos por uma seca, desde 
1978/79, Mui tos deles tiveram três ou 
mais perlodos sem chuvas. Moçambi
que e Tanzânia foram assolados pela 
seca cinco anos seguidos; de 1979 a 
1984, enquanto que o Botsuana está 
agora no seu quinto ano consecutivo 
sem chuvas. Isso tem limitado a produ
ção alimentar. O declínio das transações 
comerciais e o aumento das despesas 
de serviço da dívida externa agravaram 
as dificuldades de financiamento de im
portações de bens alimentares, assim 
como de medicamentos e vacinas, e 
obrigaram a cortes orçamentários que 
incluíram saúde, educação, forneci
mento de água, combate à seca e ali
mentação suplementar. 

O preço da guerra: 15 crianças mortas 
por hora 

Desde a independência, em 1975, 
Angola e Moçambique têm sofrido lutas 
internas e ataques externos da África do 
Sul. Até o final do ano passado, dificil
mente, passou-se uma semana em paz. 
Os prejuízos materiais _e humanos se 
espalham, indistintamente pela sofrida 
região. Hã pelo menos três categorias 
de mortes, segundo a Unesco. A pri
meira diz respeito às provocadas dire
tamente pelas ações militares. Depois, 
vêm as provocadas por carências ali
mentares, em consequência da combi
nação da seca com a gue rra. A terceira 

As guerras e sabotagens castigam ainda vários países, como no caso de r.loçambique 

corresponde à crescente mortalidade 
infantil, não só pelas balas, como tam 
bém pela subnutrição e doenças. 

Moçambique calculou recentemente 
em 100 mil o número de civis e militares 
mortos, entre 1975 e 1985, pelas ações 
da então Rodésia, África do Sul e dos 
bandidos armados, que se auto-intitu
lam Resistência Nacional Moçambicana, 
e são sustentados pelo sul-africanos. 
Cerca de 100 mil morreram de fome, em 
1983 e 1984. Basicamente, essa fome 
não foi causada pelas condições climáti
cas, ou pela política agrícola, mas pela 
desestabilização da vida rural e da pro
dução de alimentos, no sul do país. Em 
Angola, outros 100 mil morreram tam
bém de fome, no mesmo período. 

São exatamente as crianças e recém
nascidos as grandes vítimas mortais que 
ficam no rastro da guerra: subnutridas, 
com diarréia ou doenças não combati
das por vacinas não ministradas, sem 
posto de saúde e água potável. É im
possível calcular o número exato de 
mortos, nos nove países austrais, por
que somente nos casos de Angola e 
Moçambique, as duas nações mais de
vastadas, é que existem estimativas. 

De 1977 a 1980, ambos os governos 
implementaram políticas que, por volta 
de 1985, poderiam ter diminuído as suas 
taxas de mortalidade infantil : insistiam 
nos cuidados de saúde, abastecimento 

de água potável, vacinações e clínicas 
para cuidados materno-infantis, além 
de cuidar da disponibilidade alimen
tar. Eram programas de vulto finan
ceiro, que foram, no entanto, tragica
mente absorvidos pelos efeitos da 
guerra. 

Sem conflitos, Angola e Moçambique 
poderiam ter atingido a taxa de mortali
dade semelhante à da Tanzânia, que 
possui igualmente baixo nível de renda 
per cãpita, mas uma política de saúde e 
de bem-estar social positiva. Mas, em 
vez da taxa de mortalidade infantil (me
nores de cinco anos) de 185 por mil, 
como a da Tanzânia, Angola apresenta 
taxa de 325 e Moçambique de 375, A 
diferença entre o que as taxas poderiam 
ser, caso não houvesse a guerra, e o que 
são de fato, dá uma idéia do número 
adicional de crianças que, neste mo
mento, estão morrendo, nos dois paí
ses. Em 1985, nasceram, em Angola, 
cerca de 406 mil bebês e, em Moçambi
que, 602 mil. Relativamente à Tanzânia, 
em Angola morreram adicionalmente 
55 mil crianças, com menos de cinco 
anos, e em Moçambique 82 mil. 

De 1980 a 1985, morreram 150 mil 
crianças, em Angola, e 230 mil, em 
Moçambique; em 1986, perderam juntos 
140 mil menores, que representaram 
45% da mortalidade infantil registrada 
nos dois países. A taxa de mortalidade 

terceiro mundo - 13 
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infantil de 1986 significa que, em cada 
quatro minutos, morria em Angola e em 
Moçambique uma criança com menos 
de cinco anos. 

A violência do apartheid 

Desde a revolta do Soweto, em 1976, 
as crianças negras, na África do Sul, têm 
estado no centro da história do seu país. 
Começaram por protestar contra um 
sistema educacional inadequado e ra
cista. Nos anos posteriores, passaram a 
lutar pela mudança política, de forma a 
que se pudesse não só fortalecer a de
terminação dos mais velhos, como levar 
a sociedade a uma transformação. 

Em qualquer época histórica, há 
poucos pafses, onde as crianças tenham 
combatido tanto na linha de frente de 
uma luta violenta, ou que tanto peso tenha 
sido depositado em ombros tão jovens. • 

O relatório da Unesco, ao dimensio-

nar assim a questão da criança sul-afri
cana, denuncia por outro lado a falta de 
dados estatísticos, naquele país: "Efeti
vamente, a pol!tica de estat!sticas é um 
assunto digno de uma consideração 
mais séria do que aquela que lhe é ge
ralmente dada. No que diz respeito à 
África do Sul, vale a pena observar que 
a sociedade desenvolveu três diferentes 
maneiras de fazer com que ela própria 
não conheça as suas incômodas verda
des. A primeira forma é o simples pro
cedimento de não colher dados. As es
tatfsticas sobre as mortalidades infantis 
são cuidadosamente reunidas, mas não 
existe forma sistemática de se medir a 
mortalidade de crianças negras. A se
gunda maneira é o processo de desen
corajar as pessoas de informarem sobre 
determinados fatos embaraçosos. Ao 
retirar o kwashiokor (doença causada 
pela desnutrição calórico-protéica) da 
lista de doenças de participação obri
gatória, em 1968, o governo baniu a 
obrigação legal médica de informar as 
autoridades sobre os casos do gênero. 
A terceira forma é a declaração de de
terminadas áreas invis!veis para efeitos 
de coleta de dados". 

A África do Sul é um dos poucos paf
que exportam alimentos em gran-
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des quantidades. Contudo, é também 
uma das nações onde há fome em larga 
escala e existem doenças, que, relacio
nadas com a subnutrição, assumem 
enorme responsabilidade nas mortes, 
particularmente de crianças negras e 
mestiças. 

Um estudo do pediatra John Hansen, 
um dos renomados médicos do pais, 
mostra que um terço das crianças ne
gras, mestiças e asiáticas, com menos 
de 14 anos, têm peso inferior e são 
atrofiadas, em relação à idade. Em al
gumas regiões do interior, ou mesmo 
nas áreas de Ciskey e Chatsworth, em 
Durban, a situação é pior, elevando-se 
para até mais de dois terços. 

Existem alguns números gerais, re
ferentes às taxas de mortalidade, mas 
são médias, em amostras incompletas. 
Mesmo assim, elucidativos (tabela 2). 
Ehtre os recém-nascidos negros e mes
tiços, as principais causas das mortes 
são pneumonia, diarréia e prematurida
de. Os brancos morrem de problemas 
pré-natais (tais como dificuldade de 
respiração ao nascer), anomalias con
gênitas e pneumonia. 

O significado da mortalidade infantil, 
na África do Sul, pode ser visto no fato 
de que a metade das mortes entre ne-

BRASIL: As mortes clandestinas 
A taxa oficial de mortali
dade infantil, entre os 
brasileiros, é de 63,2 
mortes até um ano de 
idade, por mil nascidos 

vivos. A realidade, porém, pode ser 
diferente. Um exemplo disso é o Es
tado do Maranhão, um dos lideres de 
mortalidade infantil, no país. 

A professora de Obstetrícia da 
Universidade Federal do Maranhão, 
Clay Moreira Lima Lago, chamou a 
atenção para esse fato: a mortalidade 
até um ano é de 140,7 por mil a nível 
estadual. Más, essa taxa, segundo a 
mostragem feita em quatro regiões, 
por um programa de desenvolvi
mento ligado à Seplan, pode ser au
mentada consideravelmente: prati
camente ignora os oito mil cemité
rios clandestinos, espalhados pelo 

interior maranhense, segundo avalia
ção da Sucan. Em São Lufs, já se 
confirmou que a taxa oficial de 52,5 
mortos pode chegar a 80, devido à 
"contribuição" dos cemitérios clan
destinos, no municfpio. 

"São dados", assinala a profes
sora Clay, "que dizem respeito à ca
pital. A partir daí a gente pode julgar 
o que acontece no interior e nos dis
tritos, onde é muito pior a assistência 
à saúde da população. Os números 
oficiais não podem jamais corres
ponder à realidade, porque a maioria 
das cidades, não só maranhenses, 
mas brasileiras de modo geral, não 
têm controle de óbito. É urgente a 
criação de um sistema de notificação 
e fiscalização, para que se tenha um 
parâmetro mais verdadeiro sobre a 
mortalidade infantil, em nosso país". 
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Mulher pobre, dupla desvantagem 
O relatório da Unesco sobre a in

fância mundial, em 1989, mostra que 
a mortalidade materna é o aspecto 
mais trágico de todas as estatlsticas 
relativas ao Terceiro Mundo. Para 
cada indicador social, seja de alfabe
tização, de esperança de vida ou de 
mortalidade infantil, existe uma am
pla desvantagem, no mundo em de
senvolvimento, em relação aos pai
ses industrializados. Essas defasa
gens, no entanto, não são tão amplas 
quando se trata das mortes das 
mães. 

O risco de morrer de causas rela
cionadas com a gestação e parto é 
pelo menos 40 vezes maior, no mun
do em desenvolvimento. Nos pa!ses 
mais pobres, esse número sobe para 
150. Na África, existem quase 700 
óbitos de mães, para cada 100 mil 
crianças que nascem ·vivas; no sul da 

gros e mestiços ocorre com crianças 
menores de cinco anos, enquanto, com 
os brancos, apenas 6% estão nesta faixa 
de idade. As crianças mestiças e negras 
estão de 14 a 15 vezes mais sujeitas a 
morrer do que os seus compatriotas 
brancos, antes do quinto aniversário. 

O sinistro neck/ace da morte 

Os números atuais estão diftceis, mas 
a descrição e dados um pouco menos 
recentes dão a dimensão dos tipos de 
violências, geradas no seio da repressão 
estatal, levada a cabo contra as crianças 
e adolescentes negras e mestiças, na 
África do Sul. 

"Uma guerra contra crianças". Foi 
assim que o Comitê de Juristas para os 
Direitos Humanos, de Nova Iorque, de
finiu a ação que a policia desencadeou, 
em 1985, para matar 210 jovens. Uma 
pesquisa sobre 77 dos assassinados re
velou que 44 foram mortos a tiros, 17 
foram queimados vivos, três atropela
dos por viaturas da pol!cia, dois tortura
dos até a morte, um morreu a facadas, 
quatro foram afogados e seis faleceram 
de "causas desconhecidas". Das 77 vi
timas, 19tinham idade inferior a 10 anos. 

Segundo o comitê, a experiência da 

Ásia, registram-se mais de 500 mor
tes. No mundo industrializado, a mé
dia não passa de 1 O. 

Essas estatísticas mostram que 
aproximadamente 500 mil mulheres 
morrem anualmente de "causas 
maternas", deixando para trâs mais 
de um milhão de crianças sem mães. 
Estima-se que 200 mil morrem de 
abortos ilegais. Muitas outras fale
cem em agonia, no parto, porque 
não existe posto de saúde para 017de 
encaminhá-las, quando algo não vai 
bem. 

Contra isso, hã muito o que ser 
feito pela própria famtlia, porque os 
riscos numa gestação ou parto po
dem ser reduzidos se: os exames re
gulares forem realizados durante a 
gestação; uma pessoa treinada esti
ver presente na hora do parto; a 
gestante descansar mais e se ali-

prisão por tempo indefinido e os inter
rogatórios são profundamente chocan
tes para qualquer pessoa, mas podem 
se transformar num trauma para os 
mais jovens. Em certos casos, os danos 
psicológicos são graves. Johnny Ma
shiane, de 15 anos, passou um mês no 
hospital psiquiátrico, depois de sair da 
prisão. Embora seus amigos e familia
res, explica o comitê, digam que ele era 
uma criança normal antes de ser detido, 
ele não pode agora falar coerentemente 
e apresenta perturbações pslquicas. Na 
realidade, ninguém sabe o que se terâ 
passado com ele, quando se encontrava 
nas celas da polfcia. "Johnny", descreve 
o arcebispo Desmond Tutu, "era um jo
vem cheio de vivacidade, até que caiu 
nas mãos do sistema de segurança do 
regime do apartheid. Não é ainda claro o 
que a policia lhe fez. Talvez também jâ 
pouca importância tenha sabê-lo. O que 
é certo é que era um jovem alegre, sau
dável e normal, mas, quando saiu, era 
uma espécie de vegetal humano. É 
muito importante que o mundo saiba 
que Johnny não é ficção. Vi-o com os 
meus próprios olhos, na Khotso House, 
em Joanesburgo". 

Logo depois da denúncia do comitê 
de juristas, foi declarado novo e mais 

As dificuldades fazem precários os cuidados 

mentar melhor; houver um espaça
mento, de pelo menos dois anos, 
entre os partos, e se as mulheres 
menores de 18 anos e maiores de 35 
evitarem a gravidez (só esta medida 
poderia reduzir as mortes de mães 
em até 25%}; as crianças do sexo fe
minino forem tão bem alimentadas 
quanto as do sexo masculino, e se as 
meninas receberem boa alimentação 
durante a adolescência. 

severo estado de emergência e a guerra 
contra os jovens intensificada: três mil 
crianças, menores de 16 anos, foram 
presas. Nesse contexto de violência es
tatal, foi denunciado o horroroso espe
táculo em que jovens participam de 
execuções sumárias de informantes da 
policia (às vezes, segundo a Unesco, até 
de oponentes pol!ticos}. A execução, 
através do sinistro método do necklace, 
consiste em molhar um pneu com com
bustível, colocá-lo no pescoço da vitima, 
e queimá-lo. . 

Todos os que condenar.am e com
bateram a barbaridade se preocuparam 
não apenas com a violência em si do 
linchamento, mas também com as con
sequências, a longo prazo, que tais atos 
têm sobre os jovens que os praticam. 
"A sua psiquê", afirma o relatório da 
Unesco, "corre o risco de se deteriorar, 
o que torna legítima a preocupação ex
pressa por alguns setores do povo sul
africano, de que o país poderá estar 
perante uma situação idêntica à criada 
pelos Khmer Vermelho, durante o regi
me de Pol Pot, no Campuchea. A perda 
do sentido de inocência, que poderá re
sultar desses atos, é uma tragédia hu
mana, pela qual o preço a pagar se tor
na incalculável". o 

terceiro mundo -15 
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Os sin.dicatos contra a dívida 
O peso da dívida externa está 
afogando um continente de 600 
milhões de habitantes, e os 
trabalhadores, através dos 
sindicatos, corr.eçam a tomar 
posição contra débitos que já 
foram saldados em sua maioria 

Susan Lamont 

A 
s consequências da dfvida exter
na africana, mais do que '2m ou
tras partes do mundo, recaem 

sobre as costas dos operãrios, campo
neses e outros assalariados. A dfvida 
africana, segundo dados do final de 
1987, chegava aos 228 bilhões de dóla
res, em compromissos assumidos junto 
aos governos e a bancos privados da 
França, Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadã e outros pafses. Os 54 pafses do 
continente dispenderam, em 1987, um 
total de 27 bilhões de dólares, somente 
com o serviço da dfvida. 

Na Conferência dos Sindicatos Afri
canos sobre a Dívida Externa, uma re
solução denunciou o impacto que pro

, duz sobre os povos do continente o en
vio permanente de bilhões de dólares 
aos pafses ricos, a cada ano. Os avanços 
econômicos e sociais de alguns pafses 
foram freados e começa a se estender 

, o processo de desarticulação do pro
gresso. 

Em um continente em que milhões 
de pessoas vivem em sociedades pré
industriais, a fome, o analfabetismo, as 
enfermidades, a pobreza e a destruição 
do meio ambiente agravam-se cada vez 
mais. Os recursos que antes se destina
vam a melhorar as condições da ali
mentação bãsica, moradia e saúde, a 
criar empregos, aumentar a escolariza
ção e implantar projetos de desenvol
vimento são agora sugados pela dfvida 
externa, que, mesmo assim, não pãra de 
crescer. 

O problema do endividamento dos 
pa!ses do Terceiro Mundo explodiu em 
1980, como resultado do agravamento 
da crise econômica que afetava o siste-

O estrangulamento financeiro dos países significa crescente miséria para os povos africanos 

ma capitalista mundial. Além das difi
culdades geradas pela dfvida externa, os 
palses do Terceiro Mundo se vêem 
prejudicados pelas condições injustas 
do corr.ércio internacional, que lhes im
põem as empresas que dominam os 
pafses centrais. 

Desde que começou a recessão nos 
paises industrializados, em 1981 -82, os 
preços dos produtos agrfcolas e outras 
matérias-primas exportadas pelo Ter
ceiro Mundo têm estado em perma
nente declínio. Para muitos países afri
canos, os principais produtos de expor
tação - e, portanto, de captação de divi
sas - são café, algodão, cacau, açúcar, 
chã e tabaco. De 1982 a 1986, os preços 
desses produtos de exportação da Áfri
ca diminulram em 50% e estão, atual
mente, em termos reais, no mesmo nf
vel de cotação de 1930. Somente o pa
gamento dos juros da divida representa 
para o continente 40% de sua renda de 
exportação. 

Para os pafses que exportam petró
leo, a situação não é melhor. A Nigéria, 
por exemplo, obteve, em 1980, uma 
renda total com a exportação de petró
leo em torno de 25 bilhões de dólares. 
Em 1986, essa renda não passou de 6 

bilhões de dólares, a quantia exata que 
o pafs precisou desembolsar para pagar 
apenas os juros de sua dívida externa, 
de 27 bilhões de dólares. A renda per 
cãpita nigeriana, no período, despencou 
de 800 a apenas 375 dólares. 

Angústia continental 

A crise econômica em 22 pafses afri
canos é tão grave, que foi qualificada 
pelo Banco Mundial como angustiante. 
Estes pafses são Benin, Comores, Guiné 
Equatorial, Gâmbia, Gana, Guiné-Bis
sau, Libéria, Madagascar, Mali, Mauri
tânia, Moçambique, Nigéria, São Tomé 
e Prlncipe, Senegal, Serra Leoa, Somã
lia, Sudão, Tanzânia, Togo, Uganda, 
Zaire e Zâmbia. Os 45 bilhões de dóla
res de dfvida externa destes pafses re
presentam 108% de seu Produto Nacio
nal Bruto; a ,renda per cãpita caiu de 324 
dólares anuais, em 1980, a 270 dólares 
em 1986. No rresmo perfodo, as divisas 
por exportação diminufram em 50%. 

A Conferência de Sindicatos Africa
nos sobre a Dfvida, na Etiópia, foi um 
reflexo da crescente oposição que existe 
entre os trabalhadores africanos contra 
a constante espoliação a que estão 
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submetidos seus recursos naturais e 
l1umanos. A conferência expressou 
também a determinação dos sindicatos 
de pressionar por L ma solução real do 
problema da dívida, começando por 
uma carrpanha para o seu cancela
mento. Outras instituições, como a Or
ganização da Unidade Africana (OUA) e 
algurr as conferências patrocinadas pe
las Nações Unidas advertem, nos últi
mos anos, sobre a gravidade da crise 
que vem se acumulando. 

Hã quase dois anos, o presidente 
François Mitterrand, da França, anun
ciou que seu governo iria cancelar um 

de Estado dos palses centrais méis ricos 
- o chamado Grupo dos Sete, integrado 
pelo .Estados Unidos, Japão, Alemanha 
Federal, Reino Unido, França, Itália e 
Canadá - celebraram uma reunião pre
sidencial, para discutir temas econômi
cos. Um dos tópicos da agenda foi o 
problema colocado pela divida dos pai
ses em situação "angustiante". O único 
passo dado por essa reunião, em rela
ção à divida externa do Terceiro Mundo, 
foi um acordo para conceder prazos de 
pagamento mais longos aos países afri
canos mais indigentes. Esses Estados 
africanos, para conseguirem novos pra-

ECON011IA 

pôs uma moratória de cem anos para a 
dívida externa dos palses menos desen
volvidos. Gorbachev propôs também 
que o pagamento de juros se efetue de 
acordo com o rendimento da economia 
de cada pais devedor e sugeriu a forma
ção de uma agência internacional, para 
coordenar um mecanisrro de redução 
do conjunto da dívida dos países subde
senvolvidos. 

Os planos de austeridade 

Durante a década de 80, sob a pres
são dos bancos e governos credores, 

O drama do clima junta-se à impiedosa cobrança da divida externa para deixar populações africanas sem possibilidades de progresso 

terço dos débitos que 20 nações da Áfri
ca devem a seu pais. O montante can
celado pelo presidente socialista ascen
de a apenas 170 milhões de dólares. (O 
Produto Nacional Bruto-PNB francês, 
em 1983, foi de 569 bilhões de dólares). 
Mitterrand sugeriu aos outros países 
credores que tomem medidas similares 
e propôs um plano de renegociação dos 
créditos remanescentes, concedendo 
prazos mais longos e taxas de juros 
mais baixas. No mesmo dia, o governo 
da República Federal da Alemanha 
anunciou um plano para cancelar 50,3 
bilhões de dólares da dívida de vários 
pa!ses africanos. 

Algumas semanas depois, os chefes 

zos para suas dívidas, devem apresentar 
programas de austeridade que serão 
supervisionados por técnicos dos palses 
credores. 

A renda per cãpita nos países do 
Grupo dos Sete se situa entre 10 mil e 
20 mil dólares por ano, enquanto, nos 
palses africanos afetados pela resolução 
de Toronto, o PNB per cãpi_ta é de 450 
dólares por ano, ou até menos. 

O llder soviético, Mikhail Gorbachev, 
em discurso pronunciado na Assem
bléia-Geral das Nações Unidas, em de
zembro passado, formulou uma pro
posta mais positiva. Ressaltou a neces
sidade de diminuir o abismo que separa 
as nações ricas das mais pobres, e pro-

cerca de 30 palses africanos se viram 
obrigados a adotar medidas de ajuste 
em suas economias, o que os habilitaria 
a continuar recebendo ajuda financeira 
de seus credores. Esses planos, reco
mendados pelo FMI, incluem a desva
lorização das moedas frente ao dólar, a 
abolição dos subsidias para alimentos e 
outras necessidades básicas, salários 
mais baixos para todos, aumento da 
jornada de trabalho e do ritmo de pro
dução, drâsticos cortes nos gastos de 
saúde, habitação e educação e diminui
ção dos empregos públicos. 

De acordo com conclusões de uma 
conferência realizada em Cartum, Su
dão, o resultado dessas reformas pro-
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Dívido _ _ _ 228 bi 

Juros/1987 ___ 27 bi 

Vinte e duas nações africanas vivem situaçAo dramd.tica: seus d~bitos superam o próprio PIB 

duziu o aumento da desnutrição infantil, 
das doenças e das mortes e, por outro 
lado, elevou os índices de desemprego e 
a evasão escolar. 

Em Madagascar, por exemplo, uma 
ilha povoada por milhões de habitantes, 
a renda é de 300 d61ares anuais por ha
bitante. Nos últimos 8 anos, Madagas
car teve que adotar seis planos de aus
teridade. De acordo com o informe 
apresentado à conferência de Cartum, o 
resultado desses planos foi o aumento 
das taxas de mortalidade infantil e dos 
lndices de desnutrição. A maioria da 
população urbana tem hoje uma dieta 
pior do que tinha cinco atrãs. Isso foi 
acompanhado por uma severa deterio
ração das condições de saúde e de um 
grande aumento no preço dos medica
mentos essenciais. As condições de ha
bitação pioraram e a evasão escolar no 
nível primârio aumentou. A resposta 
dos bancos ocidentais foi insistir nas 
medidas de austeridade, alegando que 
eram necessârias. 

O Banco Mundial publicou, no ano 
passado, um estudo, no qual adverte os 

18 - terceiro mundo 

países devedores a diminuir gastos na 
ârea de saúde, educação e outros servi
ços, para "reduzir o déficit do Estado, a 
principal fonte de problemas econômi
cos", de acordo com seu ponto de vista. 
A instituição financeira mundial pediu 
também a modificação do sistema tri
butârio, em especial a diminuição dos 
impostos sobre os lucros das empresas. 
O informe destaca a necessidade ur
gente de reduzir os gastos do Estado 
nas nações do Terceiro Mundo. 

Além disso, a guerra 

A crise na África se vê particular
mente agravada, no caso dos países que 
sofrem a agressão militar da África do 
Sul e de grupos terroristas apoiados 
pelos Estados Unidos. As perspectivas 
de paz na região são melhores a médio 
e longo prazos, mas não imediatamen
te. Centenas de escolas e hospitais fo
ram destruídos ou fechados por causa 
da guerra, na região sul da África. A 
mortalidade infantil é atualmente a mais 
alta do mundo. Os preços dos artigos de 
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consumo básico aumentaram 500% nos 
últimos 18 meses, e a renda per câpita 
caiu a 95 dólares por ano. Um quarto 
dos 14 milhões de habitantes de Mo
çambique padece de inanição ou des
nutrição grave. O Zimbãbue, que faz li
mite com a África do Sul, teve que destinar 
300 milhões de dólares para financiar 
tropas, que devem guardar suas linhas 
de transporte através de Moçambique. 

A destruição do meio ambiente é 
outro dos flagelos produzidos pelo en
dividamento externo. Na África, como 
em outras regiões do Terceiro Mundo, 
os programas de desenvolvimento im
pulsionados pelas empresas transnacio
nais provocaram desastres naturais de 
grande envergadura. 

Este ano, o Senegal, Mali, Chade e 
outros países, que fazem limite com o 
deserto de Saara, estão ameaçados pela 
fome, devido à destruição de 30% das 
colheitas por lagartas. Os projetos flo
restais destinados a deter o avanço do 
deserto estão também ameaçados por 
essa praga. Os esforços para controlâ-la 
ficaram debilitados pela crise eco.nômica 
que afeta a região, já que os recursos 
disponíveis são escassos. 

Em vista da catâstrofe geral que o 
continente africano sofre em conse
quência do endividamento externo, a 
conferência dos sindicatos aprovou uma 
proposta, que é igual à de outros sindi
catos de trabalhadores no resto do Ter
ceiro Mundo: cancelar a divida. Os sin
dicatos sugerem que os bancos "sim
plesmente coloquem os créditos, em 
seus balanços, no vermelho da ajuda fi
nanceira, com o que deixam de ser exi
gíveis". Caso contrârio, a dívida "será 
repudiada coletivamente por todos os 
países", afirmam os sindicalistas. 

"Qualquer consideração honesta da 
dívida africana revela que a mesma jâ 
foi resgatada em sua totalidade, ou ao 
menos em sua maior parte", declara 
a resolução, que convocou a formação 
de uma frente de devedores de todas as 
nações do Terceiro Mundo, para lutar 
pelo cancelamento da divida. Os traba
lhadores africanos consideram necessá
rio que os sindicatos adotem uma firme 
atitude sobre o problema da dívida ex
terna e formulam um chamamento à 
solidariedade internacional dos traba-
lha dores. • 
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A experiência legislativa 
A assembléia angolana está ainda 
nos seus primeiros passos, mas já 
teve a responsabilidade cfe decidir 

sobre questões tão transcendentes 
quanto a lei de anistia e a 

reformulação da economia do país 

Q 
uem já sentiu, na própria pele, 
as consequências da pol!tica be
licista do regime de Pretória, 

como grande parte dos dirigentes an
golanos, tende a duvidar que, a partir 
dos acordos de Nova Iorque, tudo possa 
se tornar um mar de rosas no convívio 
entre Angola e a· África do Sul. Dai um 
certo ceticismo que se observa, e que 
confirma, nessa entrevista exclusiva 
a terceiro mundo, um dos dirigentes 
históricos do Movimento Popular de Li
bertação de Angola-MPLA, Lúcio Lara. 

Formado em física e qu!mica, Lara 
-hoje primeiro-secretário da Assem
bléia do Povo, o poder legislativo de 
Angola- na verdade nunca pôde se de
dicar à profissão, engajado como este
ve, desde muito cedo, na luta de liberta
ção, sempre junto ao seu grande amigo, 
Agostinho Neto. Após a independência, 
ocupou vários cargos no partido (foi 
durante muitos anos o secretário-geral 
do MPLA-PT) e no governo. Eleito de
putado, passou a ocupar a primeira-se
cretaria do poder legislativo, ao qual 
transferiu a sua experiência e conhecida 
dedicação. 

Lara expõe aqui a trajetória dos ór
gãos do poder popular e faz uma avalia
ção da Lei de Anistia e dos acordos com 
a África do Sul, dois aspectos decisivos 
da política angolana atual. 

Qual o tipo de trabalho que a Assem
blêia do Povo tem feito ao longo de sua 
existência? 

- A nossa muito jovem Assembléia 
do Povo está ainda em fase de expe
riência. Desde a proclamação da inde
pendência, quando fizemos uma lei 

Lara: estTuturando a representação popular 

constitucional, na qual o Estado definiu 
os seus fundamentos m!nimos, a As
sembléia do Povo já figurava como tal, 
com a ressalva de que, enquanto não 
existissem condições para sua instala
ção em termos normais (pois uma parte 
do nosso território estava ocupado na
quela altura pelos · sul-africanos e os 
zairenses), funcionaria um Conselho da 
Revolução. 

Mas,·sempre foi preocupação do pre
sidente e do Partido a de se instituir 
uma Assembléia do Povo, mais repre
sentativa do que o Conselho da Revolu
ção, onde houvesse uma expressão da 
vontade popular. Curiosamente, quando 
o presidente Neto partiu para se tratar 
da sua doença, insistiu que não se atra
sassem os trabalhos da instituição da 
Assembléia do Povo. Assim, com sua 
morte (em setembro de 1979), o presi
dente José Eduardo dos Santos fez dis
so uma questão pessoal. 

Em 1980, institu!mos tanto a Assem
bléia do Povo, quanto as assembléias 
provinciais (ou, como nós dizemos, os 
órgãos do poder popular). Mas, a pers
pectiva era de também termos, no fu
turo, um poder legislativo a n!vel muni
cipal, comunal e de bairros. Neste mo
mento, estamos fazendo uma experiên
cia-piloto de instituição do órgão po
pular a nível municipal. E para isso, nós 

escolhemos sete munic!pios: alguns ur
banos, alguns rurais, e um que vive da 
pesca. 

Quem propõe os candidatos a integrar 
a Assemblêia do Povo? 

- Os organismos proponentes são o 
Partido, naturalmente, a juventude, as 
mu lherés, os sindicatos, todas as orga
nizações sociais, os artistas plásticos, os 
músicos, organizações como a Cruz 
Vermelha, entidades religiosas e autori
dades tradicionais. (Nós herdamos 
o chefe tradicional, que desempenha 
ainda hoje um papel importante na co
munidade. Por isso, considerou-se que 
sua presença nos órgãos de poder po
pular seria muito enriquecedora, para 
não perdermos as ra!zes da cultura do 
povo.) 

Há entidades ou pessoas que sejam 
membros natos, isto ê, não eleitos, do Po
der Legislativo? 

- Sim, e por isso há quem nos acuse 
de estarmos misturando partido e go
verno. Mas não é assim. Duas entida
des, digamos assim, integram a Assem
bléia do Povo: uma é o presidente da 
República (a lei constitucional vigente 
-que foi feita para a independência
estabelece que o presidente da Repúbli
ca é o presidente do Partido e da As
sembléia do Povo). E- a outra são os 
membros do birô pol!tico do MPLA, que 
são por eminência deputados. Os mem
bros do Comitê Central não são mem
bros natos do Legislativo. Eles podem 
resultar escolhido·s para serem propos
tos pelo Partido. Se o Partido propõe 
50% dos membros do poder popular, 
digamos que 25% ou até muito menos 
que isso, são membros do Comitê Cen
tral e também membros-chave do par- _ 
tido em determinadas provfncias. 

Só é reeleito quem trabalha 

De que forma ê prevista a renovação 
da Assemblêia? 

- Ela é renovada de cinco em cinco 
anos. Os deputados podem ser reelei
tos. Há departamentos da assembléia 
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que registram a atuação dos deputados 
e há também uma comissão dos órgãos 
do poder popular -que funciona na As
sembléia- que vai estudando, indivi
dualmente, o trabalho de cada deputa
do: se participa nas sessões plenárias e 
nas comissões, o número de vezes que 
tem visitado o seu eleitorado e os re
sultados obtidos. Com base nisso tudo, 
se faz um relatório. Depois, dentro do 
principio que temos usado, de "renova
ção e continuidade", propõem-se 
aqueles que devem continuar e os que 
devem ser substituldos. 

Está previsto que essa assembléia al
gum dia venha a ter poderes constituintes? 

- Por enquanto não está previsto. 
Nós temos uma lei constitucional, mas 
chegará o momento em que se porá es
se problema. Nós vivemos com nossa 
lei constitucional desde a proclamação 
da independência. Ela já foi modificada 
umas quatro vezes, a nlvel do Comitê 
Central e - as últimas alterações- a nlvel 
da Assembléia do Povo. 

Apesar da guerra, Agostinho Neto ressaltava a importância da representação popular 

Que proporção de membros da As
sembléia que pertencem ao Partido? 

- Em números redondos, 65% a 70% 
dos deputados pertencem ao partido, 
contando todos aqueles que não foram 
eleitos a través do partido, mas que, no 
fundo, são partidários. Vejamos um 
exemplo: pode acontecer que de 20 a 

1 30% das deputadas que integram a As
sembléia, em representação da organi
zação das mulheres, sejam membros do 
Partido. 

Comente o processo de discussão de 

curto espaço de tempo, já teve muito 
sobre o que legislar: leis importantes li
gadas ao próprio funcionamento da 
Justiça no país, por exemplo. Já temos 
o Sistema Unificado de Justiça, que vai 
agora ser apresentado à procuradoria 
da República. Este é o caso do Código 
da Familia, em que se legalizou a união 
de fato entre o homem e a mulher, se 
deu um tratamento especial aos órfãos, 
etc .. A poligamia, por exemplo, não foi 
abolida, mas também não foi legalizada. 
E la existe, mas não está prevista do 
ponto de vista legal. Num país como o 
nosso, há a lei escrita e a lei da tradição. 
Há que se buscar o justo equilíbrio entre 
uma e outra. 

alguma lei especffica. Como se deu a discussão sobre o novo 
- A Assembléia do Povo, em seu programa econômico? 

· Angola começa a viver a paz e a recuperar-se do peso da guerra, mas sem descuidar da defesa 

- O debate das leis ligadas ao pro
grama de Saneamento Econômico-Fi
nanceiro-SE F foi uma discussão longa, 
de busca de soluções. Podemos dizer 
que todas as forças econômicas do pais 
a nlvel provincial, municipal e central, 
estiveram engajadas em harmonizar to
do esse complexo problema, algo ex
tremamente diflcil nas nossas condi
ções. 

Foram aprovadas como leis as linhas 
fundamentais e coube ao conselho de 
ministros regulamentar, através de de
cretos, todos esses processos. Os inves
timentos, o papel das empresas estatais, 
os tltulos do Tesouro, foram temas que 
suscitaram debates. E tiveram os seus 
reflexos nós órgãos provinciais, porque 
os planos de desenvolvimento econô
mico e social das provlncias são discuti
dos na Assembléia Popular Provincial, e 
com bastante maturidade. 

E a lei de anistia? 
- Essa lei, no fundo, não é mais do 

que uma consequência do processo que 
há muito tempo se desenvolve. Proces
so esse que já nasceu com o presidente 
Neto, quando afirmou que era necessá
rio praticarmos uma política de clemên
cia para possibilitar a reaproximação 
daqueles que não se identificavam com 
a nova situação do pais, e cuja volta não 
poderia ser objeto de represálias ou 
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casti go. Essa idéia foi sendo amadureci
da, primeiro à maneira ele palavra-de
ordem, e depois, pouco a pouco, de 
uma forma normal, como diploma legal. 

O primeiro passo dado no rumo da 
anistia foi a aprovação da polltica de 
clemênci a pela Assembléia cio Povo. Ali 
estão todas as linhas mestras desta po-
lltica. E está prevista a criação de um Começam as experiências de representações populares municipais, comunais e de bairros 
orga nismo competente para enquadrar 
estas ações, que não são fáceis, e neces
sitam de muita reflexão e dinamismo 
para a sua aplicação correta. 

Mas, em relação à polltica de cle
mência, o que se votou foi chamado de 
uma "resolução". Do ponto de vista ju
rldico e, mais ainda, do ponto de vista 
jurldico internacional, ficou claro que is
so não era sufici ente. Ch egou-se à con
clusão de que era necessário uma lei. 
Estudou-se, então, esta Lei de Anistia, 
que agora começa a vigorar. 

Houve necessidade, também, de uma 
lei com plementar, que vai ser aprova da 
em breve, designando um órgão para 
aco mpan har a reintegração dessa· gente. 
O órgão do Estado que, apesar de tudo, 
estava em melhores condições de poder 
dinam izar essa estrutura era a Secreta
ri a de Estado de Assuntos Sociais. E di
qo "apesar de tudo", porque é muito 
diferente a função que tem exercido até 
hoje daquelas que vai acumular, a partir 
de agora : tratar de tudo o que tem a ver 
com os antigos combatentes, antigos 
refugiados angolanos em outros palses, 
e refugiados estrangeiros em nosso 
pais, ma.is os milhares de deslocados de 
guerra, que nós temos e que necessitam 
de uma permanente atenção. lssQ sem 
mencionar o problemas das crianças 
órfãs e aban donadas, que já eram o 
objeto da Secretaria de Assuntos So-
ciais. 

"Resistências naturais" 

Qual ~ a sua avaliação polftica da Lei 
de Anistia? 

- Pensar que é um fenômeno que vai 
acontecer sem resistência seria ilusório. 
Eu próprio tenho resistência, como ho
mem, como ser humano. Mas temos 
constatado que nosso povo tem uma 
grande capacidade de entendimento 
nesses casos. Claro que guarda os seus 
rancores. 

Eu estive há dias no su I e vi uma das 
melhores estruturas ele café, essas em
presas estatais de café que temos lá, 
que é uma antiga empresa privada 
portuguesa. É uma empresa magnífica, 
com todas as instalações sociais, que na 
altura cumpriam uma certa fun ção, mas, 
que agora estavam viradas para os pro
blemas da população, com u'm hospital
zinho tão bom ou talvez melhor que o 
próprio hospital da provlncia, do muni
cípio de Babela. Tem uma central elétri
ca muito boa, serviços de água, escola, 
biblioteca. 

Pois bem, essa fazenda foi objeto de 
um ataque dos fantoches da Unita, que 
pura e simplesmente fizeram explodir 
totalmente a central elétrica. De explodir 
o hospital não tiveram tempo, mas rou
baram todos os lençóis, roupas, parti
ram os vidros, incendiaram a biblioteca 
de um valor extraordinário. Quando 
estávamos vendo esses destroços, um 
camarada que nos acompanhava dizia: 
"V Ejam só, como é que posso entender 
a polltica de clemência com tipos que 
ainda agora fazem crimes como este?" 

Há este aspecto, que é muito mais 
psicológico que político, de cada família 
que perde parentes, de cada homem 
ovuulher que perde braços, pernas, ca
sa, aldeia. Portanto, é natural que esta 
lei cause uma certa dificuldade. Mas, o 
que nós temos notado é que, apesar de 
tudo isto, a população aceita e entende 
que é necessário fazermos mais este 
esforço, engolirmos mais estas cobras, 
para avançar na unidade do país, para a 
harmonização nacional. Portanto, neste 
aspecto estamos confiantes. À exceção 
do Savimbi, qualquer um dos membros 
da Unita pode ter acolhida entre nós. 

Esta polftica de anistia tem a ver com 
todo o processo das negociações com a 
África do Sul? O que Angola pode esperar 
desses acordos? 

- Inicialmente, não se pode ter con
fiança, embora, durante todo o proces
so, Angola e Cuba tenham jogado com 
grande limpeza. Mas, isso não aconte
ceu da outra parte. Nós lutamos para 
que houvesse alguém, um Estado que 
fosse, que garantisse o que nós exigi 
mos. Nós temos um histórico curto com 
a África do Sul, mas rico em violações, 
em invasões, que não nos permite estar 
tranquilos, mesmo com a Namíbia in
dependente. Claro que, corr.o disse o 
presidente José Eduardo dos Santos, 
nunca estivemos tão perto da paz como 
agora. Mas, a confiança é algo que exige 
provas concretas, e essas provas nós 
não as tivemos ainda da África do Sul, 
salvo o fato anunciado de ter abando
nado o território angolano. 

O fato talvez mais alarmante é a po
sição ambígua dos Estados Unidos. 
Ambígua de uma certa maneira, porque 
na verdade, os Estados Unidos, mesmo 
sendo mediadores, jogaram a favor da 
Unita, que é o braço angolano da África 
do Sul. Portanto, nós neutralizamos o 
corpo sul-africano, mas aquele braço 
está vivo e mexe -se, o sangue ainda cir 
cula e temos prova disso. Os Estados 
Unidos continuam a manifestar o seu 
apoio à Unita e, desta forma, estão a 
desmentir o papel medianeiro de que se 
orgulham e de que fazem gala. E então 
surge uma pergunta: com que espírito é 
que os EUA, África do Sul e o próprio 
Savimbi -braço angolano de Pretória
aceitaram a assinatu ra desses acordos? 
Foi para cumpri-los ou não? 

Bem, da parte de Savimbi e dos Es
tados Unidos, não é esse o esplrito. 
Portanto, temos que estar muito vigi
lantes. Cabe-nos continuar nessa via de 
tentarmos neutralizar a polftica absurda 
da Casa Branca, de querer insta lar aqui 
em Luanda um governo que lhe seja servil . 
Parece-me disparatado e irrea lista. • 

Beatriz Bissio 

terceiro mundo - 21 



AMÉRICA LATINA BOLfvIA 

O preço da estabilidade 
As perspectivas de manter a 
economia longe do tumulto 

inflacionário apontam a vitória 
do governo, que não hesitou 
em implantar uma política de 

arrocho e mantém o desemprego 
em torno de 20% 

Beatriz Bissio, 
enviada especial 

a La Paz 

l 'O grande ga
nhador des-
desta eleição 

foi a polttica eco
nômica", afirmou o 
candidato situacio- Paz Estenssoro 

nista Gonzalo Sán-
chez de Lozada, quando ao meio-dia da 
segunda-feira, 8 de maio, proclamava a 
sua vitória, perante a imprensa nacional 
e estrangeira. Segundo o aspirante à 

1 
presidência pelo Movimento Naciona
lista Revolucionário-MNR, as projeções 
dos seus assessores, a partir dos dois 
terços apurados de votos, já lhe permi-
tiam afirmar que safra vitorioso, mesmo 
que por estreita vantagem. As previsões 
do MNR se confirmaram, mesmo que a 
margem de diferença sobre o general 
Hugo Bánzer Suárez, da Ação Demo
crática Nacionalista-ADN* tenha sido de 
apenas um por cento. O terceiro lugar, 
também por pequena diferença, coube 
"'º candidato da coligação Movimento 
da Esquerda Revolucionária-MIR/Nova 
Maioria, Jaime Paz Zamora. 

"Goni", como é apelidado Sánchez 
de Lozada, foi ministro de Planejamento 
do presidente Vtctor Paz Estenssoro e 
responsável pela atual política econômi
ca do pats. Na véspera, ele afirmara que 
a eleição seria um verdadeiro "plebis
cito", em relação à Nova Polttica Eco
nômica-NPE, eixo dos feitos do quarto 
mandato do presidente Víctor Paz Es-
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A leve vantager., de Lozada(e) sobre Bánzer(c) muda a cena política. Zamora(d) cresceu 

tenssoro e também das mais 
acirradas discussões, ao longo da 
campanha eleitoral. 

Não era para menos. Desde 
que a PE foi lançada, em agosto 
de 1985, através do decreto mais 
famoso da história da Bolívia, o 
21.060, muita coisa mudou no 
país. Ao adotar as principais teses 

dos chamados "Harvard boys", e, fun
damentalmente, do economista norte
americano Jeffrey Sachs, o mais pobre 
dos países da América do Sul passou a 
ser o filho mimado do Fundo Monetário 
Internacional-FMI, que qualificou de 
"exemplar" o resultado do modelo eco
nômico imposto ao país pelo MNR. 

Efetivamente, através de medidas 
calcadas numa dura ortodoxia, a Bolívia 
conseguiu baixar uma das mais eleva
das hiperinflações das últimas décadas, 
no continente - de 24.000%, em 1983 -
para 20%, em 1988. A receita não foi 
diferente da que está sendo testada em 
outros países da região: começou com o 
corte de seis zeros na moeda nacional, o 
peso, que também mudou de nome, 
passando a se chamar boliviano. Em se
guida, veio um corte drástico de funcio
nários públicos. A Confederação · Ope
rária Boliviana-COB estima que 150 mil 
trabalhadores perderam o emprego, 
entre agosto de 85 e dezembro de 88, 
nos setores estatal e privado. 

As outras medidas compreenderam a 
eliminação da estabilidade no emprego 
e da interferência do governo nas nego-

ciações salariais. Só o salário mínimo 
nacional (atualmente 60 bolivianos, o 
que equivale a 23 dólares) é fixado pelo 
governo. E ainda: redução dos impos
tos, dinamização da máquina de arreca
dação tributária, liberação das importa
ções, cortes de todos os subsídios, res
trições ao crédito e criação de um me
canismo de reciclagem dos dólares ile
gais, provenientes do narcotrMico, atra
vés de um leilão diário de divisas, cha
mado Bolsfn, que regula a cotação do 
boliviano. Estima-se que esse tipo de 
operação atinge um patamar de até dois 
bilhões de dólares anuais. 

Novo perfil social 

Semelhante pacote tinha que mudar 
muita coisa no pats, começando com 
uma redução do poder econômico e, 
consequentemente polttico, da COB. 
Com a privatização e o fechamento das 
principais minas de estanho do país, a 
central sindical viu enfraquecer-se o seu 
sindicato mais combativo, o dos minei
ros. Justo Pérez, o secretário de rela
ções internacionais da COB, reconhece 
que a própria dispersão geográfica, que 
provocou a demissão em massa, fez a 
central perder substância e lhe tirou os 
quadros mais experientes. 

Só da Corporação Mineira de Bolí
via-Comibol, estatal, foram demitidos 
23 mil trabalhadores, e Pérez calcula 
que uma proporção muito alta deles 
está ainda desempregada. Ele contesta, 



AMÉRICA LATINA 

assim, os números do governo, segun
do os quais mais da metade dos minei
ros desempregados arranjou outros 
meios de ganhar a vida. Por outro lado, 
o decreto 21.060, obviamente, provocou 
uma queda de quase 40% no poder 
aquisitivo da população. Ou seja, ostra
balhadores que não estão desemprega
dos ficaram mais pobres. Dados da 
igreja cató li ca mostram que dos dois 
milhões e cem mil bolivianos, que cons
tituem a força de trabalho do pais, pelo 
menos quatrocentos mil estão sem tra
balho (cerca de 20%). 

No campo, a situação não é melhor. 
Faltou incentivo governamental aos 
camponeses beneficiados com a refor
ma agrária, que ficou estagnada, feita 
pela revolução de 1952. Isso fez com 
que muitos dos assentamentos rurais 
estejam hoje subaproveitados, produ
zindo apenas uma agricultura de sub
sistência. A reforma agrária não des
truiu o latifúndio, na Bollvia. Segundo o 
dirigente da COB, Carlos Camargo Chá
vez, 53% da população são camponeses 
e só têm 20% das terras. Os 80% res
tantes das propriedades rurais se con
centram nas mãos de 20% dos bolivia
nos. O pior é que já se passaram mais 
de três décadas, desde primeira distri
buição de terras. Não houve novos as
sentamentos. As familias acabaram 
subdivindindo o seu lote entre os filhos, 
parcelamento que tem levado algumas 
regiões a um grande esgotamento das 
terras. 

Esse processo expulsou a população 
camponesa para as ãreas urbanas, que 
sofreram um inchaço, com a conse
quente deterioração do nível de vida e o 
surgimento de quadros graves de sub
nutrição, entre as crianças das áreas 
mais carentes. 

"De 1985 até hoje, surgiu uma nova 
Bollvia", assinala, com toda razão, Car
los Camargo. Hoje, pouco resta de pé da 
estrutura econômica e social, criada pela 
revolução de 1952, lidera-da pelo M N R, 
e, em particular por Siles Zuazo e Es
tenssoro, na década de 50. Por ironia da 
história, quem desmontou essa estru
tura foi o próprio MNR, dividido nas 
facções de Zuazo e Estenssoro, após a 
etapa das ditaduras dos anos setenta. 
Ao ex-presidente Zuazo cabe a respon
sabilidade pelo descumprimento - e há 

muitas razões para que isto tenha ocor
rido - do compromiso de mudança so
cial, assumido na campanha eleitoral da 
União Democrática Popular-UDP, pela 
qual se elegeu presidente, em 1980. 

Quanto ao presidente Estenssoro, foi 
a polftica liberalizante do decreto 21.060, 
que praticamente acabou com a Comi
bo i, congelou a Yacimientos Petrollferos 
Fiscales Bolivianos-YPFB (estatal do 
petróleo) e liquidou a empresa de finan
ciamento do Estado, a Corporação Boli
viana de Fomento-CBF, encarregada do 
crédito aos pequenos produtores. Esse 
tripé era o instrumento básico de ação 
do Estado boliviano, desde a revolução 
de 52, para implementar a política na
cionalista e orientá-la com a bússola da 
justiça social. 

Faltam propostas novas 

Também em termos demográficos, a 
NPE provocou alterações. Na região de 
EI Chapare, por exemplo, no departa
mento de Cochabamba, a população 
passou de nove mil pessoas para 80 mil, 
desde 1985. A brusca mudança deve-se 
ao fato de que muitos mineiros e fun
cionários públicos desempregados emi
graram para a região, onde passaram a 
viver, muito modestamente, da agri
cultura em geral e, fundamentalmente, 
da plantação de coca. "Não podemos 
negar que esse fenômemo se deu", ad
mite Pérez. 

Também não há como negar o fato 
de grande parte dos desempregados se 
terem transformado em camelôs, en
grossando a economia invisível do pais. 
Muitos bairros importantes de La Paz e 
outras cidades parecem agora verda
deiros mercados persas. 

BOLfVIA 

É o grande problema do subempre
go, misturado com o contrabando, que 
entra sem rraio res riscos na Bollvia, se
gundo denuncia o filho do presidente 
Estenssoro, Ramiro Paz Cerruto, que, 
atualmente, está ligado ao MIR/Nova 
Maioria e mantém apenas relações for
mais com o pai. Para esse economista, 
que já foi consultor do Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento-BID, o con
trabando entra sem problemas pelo 
aeroporto internacional de Viru Viru, em 
Santa Cruz de la Sierra, de onde, sob a 
vista grossa da aeronáutica, é distribuí
do por todo o pais. 

O volume do contrabando é tão alto, 
que permite ao governo mostrar um 
precário equillbrio na balança comercial. 
No ano passado, a Bollvia exportou 600 
milhões de· dólares e importou 580 mi 
lhões, segundo dados oficiais. "Na ver
dade", afirma Paz Cerruto, em conversa 
com terceiro mundo, "o nível das im
portações permanece em torno de 1 bi
lhão de dólares ao ano, como antes de 
1985. A diferença entre ambas as cifras 
é o volume de mercadorias de contra
bando, já que o nosso pais tem uma in 
dústria débil, que necessita de insumos 
do exterior, e grande parte do que con
sumimos também vem de fora". O 
contrabando é, fundamentalmente, pro 
veniente da Argentina e do Brasil. 

"O grande problema é que a Bollvia 
atual responde a um projeto de país im
plementado, de forma bem consciente, 
pelas classes dominantes, enquanto as 
forças da esquerda continuam a utilizar 
a retórica e os esquemas de análise da 
década de cinquenta e não tem pro
postas para a Bollvia do ano 2.00Q", la
menta-se Carlos Camargo Chávez, diri 
gente do sindicato dos professores uni-

É alto o custo social do sanear.iento econômico do r.1 N R. Na foto, mineiros despedidos 
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versitários e secretário de bem-estar so
cial da COB. 

À frustração, em que vivem os sindi
calistas mais atuantes, pela perda de 
força e protagonismo da central operá
ria, soma-se a da impotência diante das 
milionárias campanhas eleitorais reali
zadas pelo MNR e pelo general Bánzer. 
"Fizeram tanta propaganda sobre os 
benefícios do modelo econômico que 
nos impuseram, e criaram tanto medo, 
de que se não votassem neles poderfa
mos cair novamente na hiperinflação, 
que o povo votou contra seus próprios 
interesses", constata Alfredo Gómez 
Garcfa, dirigente do sindicato ferroviário 
e da COB. 

"Sem dúvida, parte da responsabili
dade de não podermos ter maior peso 
na escolha do futuro presidente é da 
dispersão do voto da esquerda, dividida 
entre várias candidaturas", reconhece 
Gómez Garcia. 

t1iragem da estabilidade 

Mas, terá sido apenas consequência 
das campanhas milionárias no rádio e 
na televisão o resultado eleitoral, que 
beneficiou duas candidaturas, que, salvo 
diferenças de matizes, propunham basi
camente a continuidade do modelo 
econômico? O próprio candidato a vice
presidente na chapa do MIR - Nova 
Maioria, Gustavo Fernández, acha que 
não. Na véspera da eleição, em conver
sa informal corr. terceiro mundo, ele 
descrevera assim as três principais op
ções que essa eleição apresentava ao 
povo boliviano: "Primeiro, está a opção 
nostálgica, o sonho da volta ao passado, 
com um governo autoritário, que pode 
mostrar índices econômicos favoráveis, 
porque ainda estavam altos os preços 
do estanho e do petróleo. Esse can
didato é o general Bánzer. Depois, está 
a ilusão da estabilidade presente, a 
opção que oferece manter tudo como 
está, inclusive o decreto 21.060. O 
candidato é o "Goni" Sánchez de Lo
zada. Finalmente, está a opção de 
mudança, com os olhos postos no fu
turo. Este candidato é Jaime Paz Za 
mora." 

Mas, Fernández intuía, que, entre 
uma opção de mudança, que sempre 
gera incerteza, e uma de continufsmo, 
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com a oferta de estabilidade econômica, 
o povo podia ver-se tentado a protelar 
os seus anseios de melhorar de vida, 
pensando que, pelo menos, agora esta
va melhor que em 1983, quando o di
nheiro não tinha mais valor. 

A opção do povo 

Este efeito psicológico - estabilidade 
versus incerteza e risco de retorno 
inflação, que aumentava 2% ao dia -
sem dúvida teve o seu peso na hora do 
voto. E explica, em parte, a recuperação 
do MNR, que, após o péssimo desem
penho da eleição municipal de 1987 -
quando foi praticamente arrasado pela 
polarização do eleitorado entre a es
querda, representada pelo MIR, e a di
reita, do general Bánzer - obteve, em 
1989, votação superior à da campanha 
presidencial de Vfctor Paz Estenssoro, 
em 1985. 

Outro aspecto importante da eleição 
boliviana é a perda de substância da 
candidatura do general Bánzer. Nesse 
seu quinto intento de chegar ao Palácio 
Queimado pelo voto, Bánzer baixou o 
seu percentual de votos, dos 33% de 
1985 a pouco mais de 25%, agora. Este 
resultado - que não era esperado pela 
Ação Democrática Nacionalista, nem 
muito menos pelo ex-ditador, que na 
própria noite de 7 de maio, com apenas 
um terço dos votos apurados, se pro
clamara vencedor do pleito - libera o 
congresso de uma grande responsabili
dade. 

Como se sabe, na Bolfvia, a constitui
ção estabelece que, para eleger-se no 
primeiro turno, um dos candidatos à 
presidência terá que obter a maioria ab
soluta de votos, isto é, 51 %. Caso 
contrário, cabe ao poder legislativo -
cujos membros são escolhidos de forma 
simultânea à eleição presidencial - a 
decisão num segundo turno, a ser reali
zado após a instalação do novo con
gresso, no mês de agosto. Em 1985, 
Bánzer foi o primeiro colocado, porém 
não atingiu os 51%. E os parlamentares 
optaram por conceder a vitória a Vfctor 
Paz, o segundo colocado, protelando as 
ambições do general. Desta vez, Bánzer 
não iria aceita r que se repetisse a cena 
de 85. 

"Acatarei o que estabelece a Consti-

IJOLI\ ·1.-1 

tuição. Mas, que fique claro que a exce
ção não se pode converter em regra", 
declarara à imprensa, quando se apro-
imava do seu local de votação. E, a 

partir daí, numa Bolfvia, que, em pouco 
mais de 160 anos de vida independente, 
já teve 189 golpes de Estado, o fantas
ma da quebra institucional começou 
a rondar. "A ADN pode tentar adiar a 
decisão do congresso de forma indefi
nida e isso facilitaria uma intervenção 
das forças armadas", já nos advertira 
Ramiro Paz. 

Mas, as coisas mudam, se Bánzer, 
mesmo que seja por 1 % dos votos, sair 
em segundo lugar. Por isso, este quase 
tríplice empate, mas com discreta van
tagem para o MNR, é um fato significa
tivo. Como o é também, que o MIR-No
va Maio ria - coligação de esquerda, que 
em 1985 obteve só 8% dos votos - tenha 
atingido agora um patamar superior a 
20%. 

"O W.ovimento da Esquerda Revolu
cionária-MIR é o partido que mais cres
ceu nesta eleição. Passa a ser a força 
com mais potencial de futuro, sem 
mencionar que seremos decisivos em 
toda negociação do legislativo", afirma 
Emma Obleas de Torres, eleita primeira 
deputada por La Paz pelo MI R. Dona 
Emrra é a viúva do general Juan José 
Torres, ex-presidente da Bolívia, assas
sinado no seu exílio de Buenos Aires em 
1976, após ter sido derrubado por Bán
zer. 

Agora, começa urra etapa de árduas 
negociações entre todas as forças políti
cas do país, visando à eleição indireta 
no congresso. 

Mas o resultado é quase previsível. A 
esquerda, mesmo no caso - improvável -
de se unir no segundo turno em torno 
do candidato do MIR, Jaime Pa Za
mora, dificilmente chegará a obter a 
maioria necessária para fazê - lo presi
dente (79 dos 152 parlamentares). Des
cartada, também, a hipótese de Bánzer 
vir a ser eleito pelo Congresso que ele 
avassalou, quando foi presidente de fa
to, resta então a ratificação de Sánchez 
de Lozada. Assim sendo, o Parlamento 
confirmaria o leve favoritismo nas u r
nas, obtido pelo candidato governista. • 

* Banzer chefiou o golpe de 1971, contra o general Juan 
José Torres, e se manteve no poder atê 1978, quando. 
sob pressão popular, convocou eleições 
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Massacre 

COU JHU/.-\ 

A eliminação da 
esquerda 
colombiana é 
um processo 
permanente, 
que o governo 
de Barco não 
consegue 
controlar 

na violência política 
O crescimento do número de assassinatos coloca a 
Colômbia à beira da desagregação social e exige que 
o governo e as forças de oposição façam um 
acordo para encontrar o caminho da paz 

Guillermo Segovia Mora 

A 
ano de 1988 passarã à história 
da Colômbia como um dos mais 
violentos. Na guerra civil não

declarada, ou guerra suja, que o pais vi
ve hã cinco anos, os executores de um 
plano de extermfnio introduziram uma 
macabra modalidade de assassinato 
contra a esquerda e os setores popula
res organizados, incluindo mesmo os 
moderados e progressistas dos partidos 
tradicionais: os massacres. O objetivo_ ê 
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dizimar grupos de simpatizantes da es
querda, que, supostamente, estariam 
dando cobertura às organizações guer
rilheiras. 

Nos anos anteriores, tinham sido re
gistradas manifestações isoladas desse 
tipo de ação criminosa. Mas, desde 
março de 1988, passaram a ocorrer 
massacres de trabalhadores nas planta
ções de bananas da região de Urubã, 
onde 36 pessoas foram assassinadas 
por grupos encapuzados. Os massacres, 
tragicamente, tornaram-se fatos habi
tuais. 

A classificação de massacre foi dada 

pelos próprios pesquisadores da violên
cia, que assim qualificam os assassina
tos coletivos de mais de cinco pessoas. 
Nos últimos 12 meses, foram registra
dos mais de 70 massacres e o total de 
mortos chega a 500. 

As ações dos grupos direitistas, que 
atuam com surpreendente facilidade, 
levaram o terror desde remotas zonas 
rurais atê cidades de relativa importân
cia. 

Em Segóvia, Antioquia, norte do 
pais, no dia 11 de novembro último o 
grupo paramilitar "Morte aos Revolu
cionãrios do Nordeste", um dos 140 
existentes na Colômbia, segundo um 
ministro do governo, crivou de balas 40 
pessoas, vingando-se, porque a maioria 
dos habitantes de Segóvia simpatiza 
com a União Patriótica-UP, de esquerda. 
Às alarmantes estatfsticas dos mas-

terceiro mundo - 25 
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sacres se somam os assassinatos seleti
vos e os desaparecimentos, nos diver
sos pontos do pafs, de sindicalistas, 
camponeses, !ndios, militantes de gru
pos de esquerda e de organismos de 
direitos humanos, sacerdotes e funcio 
nários do poder judiciário comprometi
dos com as apurações destes crimes. 
Dos 14 mil assassinatos, que, segundo 
as autoridades, aconteceram em 1988, 
quase três mil foram crimes polfticos. 

A esquerda responsabiliza tanto as 
forças armadas pela guerra suja, quanto 
denuncia os militares pela conivência 
com os narcotraficantes, latifundiários e 
setores da extrema-direita, que incre
mentam a violência sem precedentes no 
pais. 

Já o governo, impotente para deter a 
onda de criminalidade, diagnostica a 
situação como "uma reação dos pro
prietários de terra de algumas regiões, 
que, cansados de pagar "impostos" à 
guerrilha e de sofrerem permanentes 
sequestros, decidiram criar grupos de 
autodefesa". As autoridades culpam 
também os traficantes, que, para defen
der as áreas de cultivas de cocaína, bus
cam atemorizar a justiça e os setores 
sociais que são contra a sua atividade. 

Para fundamentar esta última hipó
' tese, o governo cita cifras recentes le

vantadas por entidades de empresários 
urbanos: nos últimos dez anos, para 
limpar o dinheiro proveniente do nar
cotráfico, a máfia investiu 5,5 bilhões de 
dólares em terras e imóveis, tanto em 
zonas rurais como urbanas da Colôm
bia. As terras adquiridas pelos narcotra
ficantes chegam a um milhão de hecta
res, a maioria situada em regiões tradi
cionalmente de conflito, devido à pre
sença de guerrilheiros e à luta campo
nesa, como no médio Magdalena, no 
Departamento de Santander, no norte 
de Antioquia e nas plan!cies orientais. 
Nessas regiões, tem sido particular
mente intensa a guerra suja para desa
lojar os camponeses, os guerrilheiros e 
outros ativistas da esquerda. 

A responsabilidade militar 

São vários os indicias de militares 
envolvidos nos massacres. As investiga
ções judiciais, determinadas pelo go 
verno, e as declarações do procurador-
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geral da República, do diretor nacional 
de instrução criminal e ainda os docu
mentos do Departamento Administrati
vo da Segurança-DAS comprometem 
as forças armadas, tanto por ação, 
quanto por omissão. 

Nas apurações sobre os massacres 
de Honduras e La egra, em Urubá, o 
DAS vinculou os membros do Batalhão 
Volt!geros, sediados na região, como 
participantes diretos e colaboradores 
dos assassinatos. Meses depois, a ju!za 
que assumiu o caso responsabilizou vá
rios oficiais, um prefeito e os mafiosos 
do narcotráfico Gonzalo Rodriguez Ga
cha, Pablo Escobar Gaviria e Fidel Cas
tano. 

Segundo a investigação, os narcotra
ficantes formaram escolas para treina
mento de jagunços na região do médio 
Magdalena. De lá, com a ajuda de mili
tares e de autoridades civis, movimen-

tam-se para realizar os massacres. A 
ju!za foi ameaçada de morte e teve de 
fugir, abandonando o país, enquanto os 
acusados continuam em liberdade e os 
militares envolvidos não sofreram puni
ção alguma. 

No caso de Segóvia, a procuradoria 
concluiu que tanto o exército, quanto a 
pol!cia local contribuíram, pelo menos 
por omissão, para facilitar a ação do 
grupo paramilitar. A juíza que cuidava 
do caso expediu ordens de prisão contra 
vários militares. Após solicitar foro mi
litar, o alto comando, atendendo à or
dem da Suprema Corte de Justiça, 
permitiu que alguns dos implicados fos
sem julgados pela justiça civil. 

O governo comprometeu-se, reitera
damente, a investigar e punir os civis e 
militares envolvidos, advertindo, com 
respeito aos militares, que se trata de 
atitudes individuais, que não compro
meteriam o bom nome do exército. 

lÔ~IBI 

Apesar de alguns resultados positivos, 
os grupos paramilitares e jagunços con
tinuam atuando livremente. 

Fim da justiça independente 

Como se já fosse pouco, a guerra 
suja atingiu os membros do próprio 
Poder Judiciário. Em janeiro passado, 
ju!zes e funcionários que investigavam 
vários assassinatos em La Rochela, 
Santander, foram interceptados pelo 
grupo paramilitar MAS. Desarmados e 
algemados, foram executados ali mes
mo. A conclusão lógica é alarmante: a 
guerra suja não preserva sequer repre
sentantes do Estado, como a advertir os 
que procurem esclarecer e punir os cri
mes. 

No último 3 de março, em pleno ae
roporto EI Dorado, de Bogotá, enquanto 
conversava com o senador e pré-candi-

Os cartéis 
da cocaína 
transformaram-se 
em poder paralelo, 
que contamina a 
própria vida 
política do pars 

dato presidencial liberal Ernesto Sam
per, foi assassinado por um pistoleiro o 
jovem dirigente da União Patriótica, Jo
sé Antequera. O senador Samper saiu 
ferido. A reação foi significativa. Ao 
contrário do que ocorre rotineiramente, 
ante as declarações dos partidos tradi
cionais sobre os quase 800 crimes con
tra dirigentes da U P e massacres de 
centenas de ativistas populares, o assas
sinato de José Antequera provocou 
uma comoção política, levando a uma 
mesma manifestação de repúdio à vio
lência tanto dirigentes liberais e conser
vadores, quanto integrantes da UP, co
munistas, sindicalistas, membros do M-
19 e de diversas outras organizações so
ciais. 

Todos os setores do país, e não só as 
já tradicionais vítimas, começam a sentir 
os efeitos da guerra suja, cujos execu
tores não dão mostras de pretender 
suspender seus desígnios. • 
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Esperança 
de paz 

Em meio à louca onda de violência, 
renascem as possibilidades de 

uma solução política para 
o conflito interno 

A 
nte o fracasso do processo de 
pacificação no governo de Beli
sario Betancur (1982-86), a ad

ministração do liberal Virgflio Barco li
mitou-se, em seus dois primeiros anos, 
a anunciar uma política de "mão esten
dida, mas pulso forte" em relação às 
organizações gue rrilheiras. Tal polltica 
consiste em dar garantias, sem contra
partidas, a quem optar por reincorpo
rar-se à vida política, e em intensificar o 
combate contra os que persistirem na 
luta armada para a mudança do regime. 
Para facilitar eventuais negociações com 
a guerrilha, o governo criou o Conselho 
de Reconci liação, Normalização e Rea
bilitação, organismo que, neste período, 
limitou-se a fiscalizar o cumprimento da 
trégua acertada entre as Forças Arma
das Revolucionárias da Colômbia-Farc e 
o então presidente Betancur. Até que 
a trégua se rompeu, devido a sucessivos 
confrontos armados e a progressivo 
distanciamento do governo. 

As Farc se uniram às demais organi
zações guerrilheiras (M-19, Exército de 
Libertação Nacional-ELN, Exército Po
pular de Libertação -EPL, Partido Re
volucionário dos Trabalhadores-PRT, 
Pátria Livre e Ouintin Lame) na Coor
denação Nacional Guerrilheira Simón 
Bolfvar-CNGSB, intensificando a ativi
dade da insurgência. 

Ante o recrudescimento da violência, 
as posições de distintos setores se pola-

Guerrilheiros do 1.1-19 aguardam as negociações de paz, observando uma trégua em Cauca 

rizaram ao redor de duas opções. Por 
um lado, algumas entidades empresa
riais, setores partidMios tradicionais, 
g rupos de comunicação e membros da 
ativa e da reserva das forças armadas 
decidiram-se por uma solução militar: 
aumentar o orçamento e reequipar 
exército, simultaneamente à intensifica
ção das medidas de controle e repres
são ao movimento popular. 

Por outro lado, grande parte da opi
nião pública colombiana pronunciou-se 
pela adoção de medidas eficazes para 
deter a violência, o que incluiria garan
tias políticas para a ação pública de par
tidos e organizações populares, além de 
acordos negociados com a guerrilha. 

Em maio do ano passado, o M-19 
sequestrou o influente dirigente conser
vador Álvaro Gómez Hurtado, libertan
do-o em agosto, ante o compromisso 
assumido por diversos setor~s de que 
se reativaria uma salda política para a 
crise colombiana. O governo manteve
se à margem desses acordos, descul
pando-se com a afirmação de que não 
avalizaria pactos extra-constitucionais. 

A proposta do governo 

Libertado Gómez Hurtado, porém, o 
conservadorismo e as entidades patro
nais esqueceram-se do entendimento, 
fazendo naufragar a iniciativa de paz. 

Em setembro passado, a administra-

ção Barco apresentou ao pais um plano 
destinado a reincorporar os grupos ar
mados à vida institucional. A iniciativa 
estabelece três etapas: distensão, transi
ção e reincorporação. No período de 
distensão, a guerrilha deverá demons
trar, com atos e declarações, sua vonta
de de participar do processo, seguindo
se, então, diálogos diretos para o esta
belecimento de procedimentos, respon
sabilidades dos dois lados e compro
missos mútuos. 

Na transição, serão determinados os 
mecanismos de incorporação, será fir
mado um acordo definitivo de fim das 
operações guerrilheiras e se darão ga
rantias por parte das for-ças armadas. 
Por último, o governo outorgará o in
dulto e dará garantias políticas, assis
tência econômica e proteção para a 
reincorporação. 

Embora o plano tenha sido apoiado 
pela elite dirigente, foi rejeitado pela es
querda, pelas organizações populares e 
pela guerrilha, que o consideraram um 
projeto de rendição, sem contrapartidas 
sociais ou polfticas, e inviável, por omitir 
um compromisso oficial de desmantelar 
os grupos paramilitares. 

No final do ano passado, após sua 
terceira conferência, a Coordenação Na
cional Guerrilheira Simón Bolfvar pro
pôs ao presidente Barco "conversações 
diretas com as lideranças guerrilheiras, 
para um acordo pela vida, pela demo-
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cracia e pela soberania nacional". 
O ministro de Defesa, Rafael Samu

dio, contrapôs-se à iniciativa, logo após 
um contingente militar sofrer uma em
boscada da guerrilha. O ministro 
apoiara publicamente a criação de gru
pos paramilitares e aproveitou para 
exortar seus subordinados a uma ofen
siva total contra a guerrilha, divergindo 
assim dos pronunciamentos do gover
no. Isto levou à demissão de Samudio. 
Para seu lugar foi o general Jaime 
Guerrero Paz, conhecido militar da "li
nha dura". Mas, suas excessivas caute
~s na condenação aos grupos de ex
termínio (aos quais chamou de "grupos 
civis de justiça privada") e sua quase in
decisão em apoiar a política oficial, 
Guerrero Paz fez aumentarem as dúvi
das sobre o acatamento militar da polí
tica de Barco. 

r.1-19 aceita dialogar 

O único grupo que manifestou inte
resse em dialogar foi o M-19, que de
clarou uma trégua unilateral. Suas pro
postas de paz coincidiram em alguns 
aspectos com as do governo. 

A realização de encontros regionais 
sugeridos pela organização permitiu um 
primeiro diálogo direto entre o M-19 e o 
governo colombiano, no dia 10 de ja
neiro passado, quando o dirigente má
ximo do movimento, comandante Car
los Pizarro, e o conselheiro presidencial 
Rafael Pardo assinaram um documento. 
Neste, o M-19 reitera o compromisso da 
organização com o diálogo e a reconci
liação e ambos, governo e guerrilha, 
exortam os partidos políticos e os ou
tros grupos insurgentes à busca "de um 
caminho político para a solução do con
flito da nação colombiana, expresso 
num itinerário claro em direção à de
mocracia plena e à desmobilizaçB · 
guerrilheira, com as garantias necessá
rias". 

Em cumprimento a esta "carta de 
intenções", o M-19 fixou parte de suas 
forças no distante povoado de Santo 
Domingo, no Departamento de Cauca, 
previamente definido com o governo 
como "zona neutra". Em 18 de março, 
com a presença do ministro de Gover
no, Raul Orejuela, do Conselheiro para a 
Paz Rafael Pardo, do comandante Car-

los Pizarro e numerosos jornalistas, foi 
assinado o Acordo de Santo Domingo. 
O tratado estabelece, entre seus pontos 
principais, a desmobilização do M -19 e 
o cronograma político para sua reincor
poração à vida civil. 

O M-19 nomeou 12 representantes, 
os quais, com garantias do governo, ini
ciaram atividades públicas, visando a 
viabilizar a participação de diferentes 
setores em grupos de trabalho, cujo 
objetivo final é o estudo de reformas 
que serão apresentadas ao parlamento. 
Se o processo não sofrer tropeços, o M-
19 estará reintegrado à atividade política 
ainda antes das eleições presidenciais 
de 1990. 

COLÔ~IBIA 

Em fevereiro, as Farc declararam 
uma trégua unilateral, ao mesmo tempo 
em que propunham a criação de uma 
comissão que estudasse as condições de 
um possível diálogo. A comissão - inte
grada pelos e -presidentes Alfonso Ló
pez, liberal, e Misael Pastrana, conser
vador, e ainda pelo cardeal Mário Re
vollo, pelo presidente da Associação 
Nacional de Industriais, Fábio Echeverri, 
e pelo diretor do jornal EI Tiempo, Her
nando Santos - aceitou a proposta e de
signou Echeverri como principal interlo
cutor das Farc. A esta iniciativa soma
ram-se o EPL e uma declaração do 
ELN, que até agora quer negociações 
apenas para humanizar a guerra. 

As negociações de paz com o governo colombiano começaram num encontro no r.1éxico 

Enquanto avançam as negociações 
com o M -1 9, as demais organizações 
guerrilheiras manifestaram já a disposi
ção de também passarem ao diálogo, 
sob certas condições. 

Os outros grupos 

A nível oficial, foram evitados con
tatos diretos com as Farc e o ELN, por
que "estas organizações não deram 
demonstrações suficientes de desejarem 
a paz", ao continuarem com as ações 
militares. No caso das Farc, o problema 
envolveu a tentativa frustrada de intro
duzir no país 2.000 armas, provenientes 
de Portugal, no início deste ano. 

O processo em marcha é visto pelos 
colombianos com esperança, mas tam
bém com ceticismo, devido ao fracasso 
dos acordos de paz do governo de Beli
sario Betancur, que resultaram na inten
sificação da violência. Por outra parte, é 
indiscutível que, ao participar do diálo
go, muitos de seus atores estão fazendo 
um investimento para o próximo pleito, 
no qual o tema da paz será determi
nante para influenciar o eleitorado. 

Os colombianos, fartos de tanta ma
tança, sabem que, se não se consegui
rem acordos que detenham a violência, 
o país submergirá - se já não está -
num processo anárquico de consequên
cias imprevisíveis. e 
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Anseio nacional 
Reformar o modelo econômico, tornar a ordem 
pública uma questão da ciC:adania e não das 
forças armadas, e instaurar uma democracia 
participativa são os objetivos que o rJ-19 
pretende alcançar nas negociações com o governo Carlos Pizarro (de chapéu) assina acordo com Orejuela, ã esquerda 

E 
m Santo Domingo, Cauca, ter
ceiro mundo entrevistou, com 
exc lusivi dade, o comandante do 

M-1 9, Carlos Pizarro León-Gómez. Na 
localidade, concentra-se a maioria dos 
integ rantes do movimento, à espera dos 
avanços das negociações. 

O diálogo iniciado com o governo signi
fica um adeus à armas ? 

- A paz é um anseio nacional, que 
exige a procura de fórmulas políticas. 
Toda a sociedade tem interesse nesse 
objetivo, incluindo as forças políticas. O 
fun damental deve ser não a desmobili
zação - que é uma consequência de 
pactos e acordos que aventualmente 
surgirem - mas a busca de soluções 
verdadeiras. Se. não houver interesse 
em m odificar as condições pollticas, 
econômicas e de ordem pública, será 
muito diflcil avançar no processo. As 
portas para a negociação estão abertas. 
Não aproveitar tais condições seria en
terrar, sem pena ou glória, uma possibi
lidade histórica para todos, na qual o 
povo pode sair ganhando. 

Que condições tornam este momento 
propfcio ao diálogo e às negociações? 

- São a situação geral do país, a in
tensificação do confronto, o surgimento 
de novos focos de violência, a vontade 
manifesta, embora nem tão sólida e 
real, de todos os setores do país. 

A negociação surgiu devido a alguma 
debilidade do M-19? 

- Nós a procuramos em um mo
mento de grande afirmação de nossa 
força, como foi o sequestro de Álvaro 
Gómez. Pensamos que não podlamos 
continuar atraídos pelo tema da paz, 
vendo o pais desintegrar-se, sem fazer 
um gesto concreto para a reconstrução. 
O que define a força de uma organiza
ção é manter vivas as propostas que 
defende. O resto é um problema secun
dário e simplesmente circunstancial. 

Que temas propõe o M-19 nas nego
ciações com o governo? 

- Três temas são básicos. Primeiro, a 
busca de um modelo de ordem pública 
diferente. O problema da ordem pública 
não pode continuar sendo manejado 
apenas pelas forças armadas. É um as
sunto da sociedade colombiana que 
exige discussão permanente e sistemá
tica. Exige-se uma política clara em re
lação ao paramilitarismo e ao monopó
lio de armas pelo Estado. 

O segundo tema básico refere-se a 
nosso modelo de desenvolvimento. 
Propomos mecanismos de entendi
mento, que, com a presença ativa da 
nação, permitam planejar nosso desen
volvimento. E terceiro, reformas que 
viabilizem a democracia participativa 
real. Não pretendemos alcançar uma 
reforma total, mas, [)e lo menos, dar 

passos firmes na direção da paz. 

Há um reexame do seu lema, que diz 
"Com o povo, com as armas, ao poder"? 

- Nenhuma organização está obriga
da a utilizar as armas indefinidamente. 
O lema é válido em determinados mo
mentos, mas, quando surgem 
alternativas, é preciso tentá-las. 

Como define o M-19, ideologicamente? 
- Nós nos entendemos como uma 

organização nacionalista, bolivariana -
na perspectiva da unidade latino-ameri
cana - democrática, pluralista e partidá
ria de um modelo de economia mista. 
Na Colômbia, existe o contra-senso de 
que se tenha que pegar em armas, para 
defender muitos dos postulados aceitos 
pelos partidos tradicionais. 

Não achamos que nosso futuro seja 
o socialismo, nem cremos na alternativa 
de um socialismo de Estado forte. Pre
cisamos de mudanças, que dinamizem a 
sociedade dentro de um capitalismo de 
maior responsabilidade social. 

Como avalia estes 15 anos de ações 
polftico-militares? 

- O M-19 conseguiu introduzir na so
ciedade colombiana uma dinâmica de 
renovação polltica e ideológica, em 
muitos setores. Muitas das exigências 
que formulamos ·estão hoje em vigên
cia. Se não ocorresse este fenômeno de 
permanente comoção - consequência 
da presença nossa e de outras organiza
ções na história colombiana - estaria
mos vivendo a rotina paralisante da 
frente nacional bipartidária (o reveza
mento no poder dos partidos Liberal e 
Conservador), sem alternativas para a 
sociedade. Vivemos hoje um instante 
altamente tenso e violento, mas, é em 
tais momentos que os povos encontram 
possibilidades de traçar novo destino. • 

G.S.M. 
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O reencontro com o peronismo 
A vitória de Carlos rJenem rrarca a volta ao poder da mais expressiva corrente de opinião 

política da Argentina, no último meio século, e aponta a possibilidade de um período 
de mudanças, reclamado pela difícil situação econômica do país 

Neiva Moreira 

N 
a véspera 
das eleições, 
o governa

dor da provlncia de 
Buenos Aires, An
tonio Cafiero, pediu 
aos eleitores que 
votassem por Pe
rón. "No domingo, 
quando votarem, 
pensem que o estão 
fazendo por Pe
rón". O llder desa
parecido não era 
candidato e o apelo 

Alfonsin passará para r.1enem problemas estruturais desafiadores 

podia parecer um irrealismo. Mas, não 
era. Elegendo a chapa Carlos Menem
Eduardo Duhalde, os argentinos reafir
maram sua devoção - mais que sua 
lealdade - ao peronismo, que as forças 
conservadoras tentam inutilmente se
pultar no esquecimento do povo. 

Na festa da vitória, garotos de 15 a 20 
anos desfilaram com os seus bumbos, 
aos gritos de "Viva Perón e Evita". Se 
fossem dar ouvidos às opiniões corren
tes nos meios de comunicação sobre 
Juan Domingo Perón e sua combativa 
mulher, só teriam motivos para renegã
los. O sentimento dos adultos não era 
diferente do entusiasmo dos jovens. Na 
provlncia de San Luiz, o governador de
cretou a segunda-feira, 16 de maio, 
festa da vitória, como dia de guarda a 
"San Perón". 

Uma corrente imperceptível, a con
versa na famllia, o testemunho anônimo 
das ruas, o inato sentimento de justiça 
dos jovens mantiveram viva a chama do 
peronismo, revigorando a correia de 
transmissão da história. Um fenômeno 
argentino? Nessa profundidade, sim. 

Mas, hã outros exemplos bem asseme
lhados, com a gratidão e o respeito dos 
seus povos por líderes populares, como 
Augusto Cesar Sandino, na Nicarágua; 
Getúlio Vargas, no Brasil; Velasco AI
varado, no Peru; Omar Torrijos, no Pa
namá - para citar apenas alguns que 
estão hoje intimamente ligados ao pre
sente e ao futuro desses países. 

"Mas, não foi apenas o sentimento 
peronista do povo. Luder é também 
peronista e perdeu as eleições de 1983, 
para Alfonsin", me dizia um dirigente 
justicialista. É verdade. O peronismo as
segurou a Menem as bases do triunfo, 
mas a vitória eleitoral ele teve que con
quistar, revelando, nessa dura tarefa, 
muita competência. 

O novo presidente é governador de 
La Rioja, a menor e a mais pobre pro
víncia argentina, famosa por seus cau
dilhos nacionalistas, lutadores duros 
contra a influência estrangeirizante (di
ga-se, melhor, britanizante) do porto de 
Buenos Aires, o mais famoso dos quais 
fol Juan Facundo Ouiroga, que Menem 
admira e cujo exemplo sempre invoca. 

Em mais de dois 
anos, o governador 
de La Rioja dinami 
zou e motivou o 
partido, "cozinhou" 
aliança s, conquistou 
adversários, conso
lidou apoios, pro
jetou -se como uma 
figura nacional. 

Em fevereiro de 
1986, fui com o 
uruguaio Geronimo 
Cardoso, então um 
dos diretores da 
edição do Rio da 
Prata de terceiro 
mundo, entrevis
tá-lo num hotel, 

que ainda agora é um dos centros de 
atividades do seu staff. 

Descrevi assim o ambiente que o ro
deava: " No Hotel Bauen, em Corrientes, 
no centro de Buenos Aires, a presença 
de Menem foi um rebuliço. Os garçons, 
os jovens que bebiam sua cerveja no 
bar, a gente que num salão especial 
festejava a chegada do natal, a ninguém 
passou despercebido aquele filho de 
imig rantes turcos, baixo e robusto, 
moreno bronzeado como se estivesse 
saindo da praia, admirador de Gardel e 
cujas abastadas suíças (patillas) são a 
marca histórica dos velhos caudilhos de 
La Rioja". 

Perguntei ao governador de La Rioja 
se considerava que sua popularidade 
resultava da contradição entre a provín
cia e o porto, o federalismo e a repúbli
ca unitária, a cultura européia e elitista 
das grandes cidades e o interior crioulo 
e latino-americanista, apegado às tradi
ções e aos seus valores históricos. 

Respondeu ele: "Bem, é possível que 
haja algo disso, mas não é tudo. A Ar
gentina aspira a uma reafirmação na-
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cional, quer liberdade, mudanças eco
nômicas profundas e justiça social. Es
ses sentimentos não são diferentes, ho
je, em Buenos Aires e nas provlncias". E 
concluiu: "Creio que, em 1989, será mi
nha vez". E foi. Terminei a entrevista 
con· a seguinte previsão: "Embora seja 
um movimento que apenas se inicia, 
observadores bem colocados em Bue
nos Aires, mesmo entre os amigos de 
Alfonsin, consideram que Menem é um 
fenômeno popular, com o qual se deve 
contar daqui para diante". 

Seguiram-se, desde aquele dia, 
muitas lutas internas num partido tur
bulento e contraditório, como o são os 
nossos, na América Latina. Nas prévias 
de julho de 88, Menem enfrentou pres
tigiosos líderes do peronismo, espe
cialmente o governador Cafiero, um di
rigente de grande respeitabilidade den
tro e fora do peronismo, e que era tam
bém candidato à presidência da República. 

Quando a direita se assanhava à es
pera do "racha" entre os dois lfderes, as 
forças vitoriosas conduziram Cafiero à 
presidência do Justicialismo, e Menem 
o indicou corr:o coordenador de sua 
campanha. Carlos Grosso, outro con
tendor seu nas lutas internas, serã o no
vo prefeito de Buenos Aires. 

A vitória eleitoral de maio foi espeta
cu lar. Menem obteve quase oito mi
lhões de votos, contra menos de cinco e 
meio milhões dos radicais, o partido de 
Alfonsin. A direita, de Álvaro Alsogaray, 
que é uma espécie de Roberto Campos 
portenho, recebeu pouco mais de um 
milhão, e a Esquerda Unida, cerca de 
quatrocentos e vinte mil votos. 

O sistema eleitoral argentino prevê a 
eleição de delegados que, em uma es
pécie de segundo turno parlamentar, 
decidem a eleição, se nenhum candidato 
obtém mais de 50% dos votos. O Justi
cia lismo e seus aliados elegeram maio
ria absoluta, de delegados, ou seja, em 
torno de 53% por cento. Com isso, evi
tou-se a chicana pós-eleitoral, os cam
balachos que poderiam frustar o resul
tado das urnas. 

O difícil presente 

"E agora?" Essa é uma pergunta que 
se ouve muito em Buenos Aires. Sim, e 

agora? 

1989-N':? 121 

A Argentina está vivendo uma crise 
grave. Os preços disparam, os salãrios 
não os alcançam e o pais vive à mercê 
de uma especulação financeira dramãti
ca, diante da qual a ciranda brasileira é 
um jogo de principiantes. A economia 
está dolarizando-se a galope. Até o jor
naleiro ou o vendedor de caramelos 
estabelece seus preços na moeda norte
americana. Pela primeira vez, os bancos 
estão no vermelho, o que não deixa de 
ser divertido e sintomático. 

Mas, o pais não desapareceu. Nem as 
vacas, nem as fãbricas, nem aquelas 
imensas pradarias de terras negras e 
humus fecundo. 

Há no país problemas estruturais de
safiadores: a adaptação do ensino às 
novas necessidades nacionais, a moder
nização da indústria e da agro-indústria, 
a reformulação do sistema bancário, 
a reorganização das empresas estatais, 
para que cumpram com eficácia seu pa
pe l, 
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ceiro Mundo e que meras medidas pa
liativas não resolvem. 

Projeta-se sobre tudo isso um desa
fio bâsico: a integração econômica. O 
presidente Menem foi claro na resposta 
à pergunta que lhe fizemos: seu gover
no dará todo impulso à integração eco
nômica com o Brasil, como uma etapa 
da integração maior, que conduza ao 
Mercado Comum Latino-Americano. 

Terá o combativo e tenaz governador 
de La Rioja condições políticas para 
concretizar essas mudanças e ir a fundo 
nas soluções que o povo reivindica? 

Menem chega à Casa Rosada com 
forte apoio polftico e popular, e tem re
velado, ao longo desses tempos de luta, 
desde os seus seis anos de prisão no 
enfrentamento com a ditadura até a vi
tória nas urnas, uma grande capacidade 
negociadora. É passivei que dessa com
binação de fatores surjam as soluções, 
através de um pacto polftico e econômi
co que amplie a sustentação parlamen
tar e viabilize o programa de reformas, 
sem que o novo governo renuncie aos 
seus princfpios, nem se afaste do com
promisso popular. 

A posse do novo presidente só se 
verificará em dezembro: Sete longos 
meses propicias às manobras, especula
cões e até ao golpismo, que tem sido 
uma constante na vida institucional ar-
11entina. Para Menem, esse é mais um 
problema: além de condições para go
verna r, necessita assegurar a transi-
cão. 

A campanha e a boca de urna que 
antecederam a festa da vitória 

o 
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Novos meios para velhos objetivos 

A política 
exterior 

norte-americana 
modifica 

apenas os 
meios, mas 
mantém os 

objetivos 
permanentes 

de dominação 
continental 

O Canal do Panamá é o pomo da discórdia, por sua importância econômica e militar, que torna os EU A inflexíveis 

Nils Castro 

R ecentes acontecimentos polfticos 
evidenciam que a nova admi
nistração norte-americana não 

renunciou aos objetivos para a América 
Latina, que caracterizaram o governo de 
Ronald Reagan. O que presenciamos é 
um esforço de modificar métodos de 
dominação unilateral, que fizeram afun
dar o grupo Shultz-Abrams, por outros 
melhor adaptados às condições de crise 
generalizada de que padecem tanto os 
Estados Unidos, quanto a América Lati
na. 

O método consiste, em essência, em 
obter a colaboração de governos, orga
nizações e personalidades latino-ameri
canas para atingir os objetivos da políti
ca exterior de Washington. Para tanto, a 
administração de George Bush vem 
atuando em três direções simultâneas. 

A primeira baseia-se em obter apoio 
polftico de governos e setores empre
sariais, em troca de promessas de ajuda 
financeira para enfrentar a crise econô
mica. A segunda consiste em instru
mentar tal apoio, subordinando a seus 
objetivos os organismos de coordena
ção latino-americana, criados na década 
passada sob a inspiração de líderes na
cionalistas e revolucionários, como o 
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general Omar Torrijos e o presidente 
Jaime Roldós, entre outros. 

A estratégia de estimular divisões e 
confrontos entre os palses do conti
nente já alcançou resultados com o 
chamado "Grupo dos Oito", cujos inte
grantes assumiram o triste papel de co
laboradores indiretos da agressão nor
te-americana contra o Panamá. Por sua 
vez, a Conferência Permanente dos 
Partidos Políticos da América Latina
Copppal soube enfrentar, com êxito, 
pressões interessadas em arrastá-la a 
divisões e cumplicidades semelhantes. 

Esta nova estratégia é de tipo ideoló
gico. Procura complementar, a partir do 
interior da América Latina, a atividade 
de propaganda e desinformação desen
volvida através dos meios de comunica
ção dos setores dominantes. Com tal 
propósito, e contando com o apoio de 
organismos como o "Comitê Nacional 
Republicano de Assuntos Internacio
nais", o "Comitê Nacional Democrata 
de Assuntos Internacionais", o "C~nse
lho de Chefes de Estado Livremente 
Eleitos" ou uma "Fundação Cubano
Americana", estão sendo realizados na 
América Latina eventos de cunho "cfvi
co-acadêmicos", que convocam diri-

gentes políticos e empresariais, altos 
funcionários públicos e intelectuais, 
para discutir temas de interesse regio
nal, com ênfase na democracia formal e 
nos direitos humanos. 

O objetivo é o de modelar uma opi
nião pública favorável à colaboração 
dos governos da região com os interes
ses da polftica externa dos Estados Uni
dos. Em particular, interessa ao impe
rialismo ajudar o triunfo de seus aliados 
nos pleitos eleitorais, que estão e ainda 
vão se desenvolver em diversos países 
do hemisfério neste ano e no próximo, e 
nos quais seus interesses estão sendo 
afetados pela reaparição de movimen
tos nacionalistas, revolucionários e de
mocráticos, que superam os setores oli
gá rquicos e direitistas comprometidos 
com a polltica norte-americana. 

O caso do Panamá 

O caso do Panamá, onde se trava a 
primeira dessas contendas entre pa
triotas e entreguistas, é sempre tema 
especial em reuniões especfficas, como 
a realizada em Caracas, sob o título de 
"Continulsmo ou democracia", ou fi
gura na agenda geral de outros encon-



Bush segue Reagan e quer anular o tratado de devolução feito por Carter e Torrijos 

sária "a reforma das forças de defesa, o 
apoio a um poder judiciário indepen
dente", e afirma ainda que "as leis fi
nanceiras devem ser revisadas ... a cons
tituição panamenha deve ser reforma
da ... ". Mas, além disso, os Estados Uni
dos e o Panamá, uma vez instaurado 
um regime democrático, devem come
çar a planejar seriamente uma apro
priada administração do Canal e, ao 
mesmo tempo, deve-se discutir a res
peito de uma "defesa realista" da pas
s9gem transoceânica, depois do ano 
2.000. 

tros, como o que se efetuou em Bogotá, 
sob o tema "América Latina : revolução 
ou democracia". Tanto mais perto o 
instante das eleições, mais o imperia
lismo pretende multiplicar o número 
desses foros, que; de acordo com o 
programa de guerra psicológica prepa
rado com tal objetivo, ocorrerão em 
breve na Venezuela, Uruguai e Brasil. 

Em todas essas ocasiões, quem "re
presenta" o Panamá são elementos vin
culados à agressão norte-americana 
contra o pais. Pela parte norte-america
na atuam, de maneira cada vez mais 
aberta, personagens ligados a Elliot 
Abrams e o célebre "Comitê de Santa 
Fé", aos quais se juntam integrantes de 
organizações ultradireitistas, como a 
Frente Democrática, do Peru, e o Parti
do de Ação Nacional, do México, se-

Noriega: o novo alvo de Washington 

Ao ver fracassado seu plano de 
derrubar o general Manuel Noriega 
do comando da Guarda Nacional, 
após o cerco financeiro e diplomático 

_que impôs ao Panamá, o então pre-
sidente Ronald Reagan decidiu-se 
pelo golpe sangrento, que seria li
derado pelo coronel Eduardo Herre
ra, que vive exilado em Miami. O 
golpe somente não se consumou, 
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melhantes em seus métodos e propó
sitos à chamada Cruzada Civilista Na
cional, que serve de fachada polltica aos 
setores empresariais mais reacionários 
do Panamá. 

Para entender a importância polltica 
e propagandlstica que Washington atri
bui a estas atividades, é preciso recordar 
a natureza profundamente antinacional 
- e perigosa para a América Latina -
dos objetivos que o "Documento de 
Santa Fé li" estabelece com relação ao 
Panamá. 

Tais entendimentos, naturalmente, 
deveriam incluir a permanência, dos 
Estados Unidos em algumas instalações 
no Panamá, principalmente a Base Ho
ward e a Base Naval de Rodman, "para 
uma adequada projeção da força norte
americana no hemisfério ocidental". 

Na proposta nq 10, o documento 
norte-americano diz que "a derrubada_ 
de Noriega e a realização de eleições 
não são suficientes para criar um regi
me democrático no Panamá". Parâ criar 
"uma sólida relação panamenho-norte
americana", continua, torna-se neces-

Para qualquer patriota latino-ameri
cano, é evidente que esses objetivos 
colonialistas somente podem ser im
postos mediante uma intervenção es
trangeira. Precisamente por isso, Wa
shington manipula o tema "democra
cia" como um recurso de disfarce, des-

Plano do golpe 
devido à oposição de parlamentares 
integrantes da comissão de seguran
ça do senado norte-americano, que 
vetaram o plano, por envolver o as
sassinato do general Noriega. Diante 
disso, os passos seguintes contra o 
Panamá ficaram de ser definidos 
pelo próximo presidente, no caso 
George Bush, que desde fevereiro li
berou a concessão de ajuda de mi
lhões de dólares à chapa oposicio
nista, deixando de lado, ao menos 
por enquanto, a opção de ação mili
tar. As revelações saíram no jornal 
"The New York Times", de 24 de 
abril último. 

Segundo o jornal norte-america
no, o plano secreto de Reagan contra 
Noriega foi examinado pela comis
são de segurança do senado em ju
lho de 1988, no auge da tentativa de 
desestabilizar o regime nacionalista 
panamenho. Uma força rebelde, sob 
o comando do coronel Eduardo 

Herrera, exilado em Miami, e com 
apoio norte-americano, tentaria o 
golpe, que· inclula a eliminação flsica 
do general Noriega. O senador Bill 
Bradley, democrata de Nova Jérsei, e 
William Cohen, republicano do Mai
ne, foram dois dos parlamentares 
que se insurgiram contra o plano, ar
gumentando que existe uma ordem 
presidencial que impede a participa
ção de norte-americanos em assassi 
natos, o que atinge não só homens 
do serviço secreto em ação pelo 
mundo, mas também as pessoas que 
atuam sob suas ordens. 

Com a rejeição do plano, decidiu
se na Casa Branca que o assunto 
passaria à alçada do presidente a ser 
eleito em novembro. Eleito George 
Bush, os Estados Unidos começaram 
a financiar a campanha eleitoral dos 
candidatos da direita, investindo mi
lhões de dólares, desde fevereiro, se
gundo o NYT. 

terceiro mundo - n<:> 33 
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O· clima 
da campanha 

As eleições que se realizaram no 
último dia 7 de maio tiveram uma 
campanha de preparação, que mos
trou bem o quanto as forças da di
reita e o governo norte-americano 
empenharam-se na tentativa de 
derrotar as forças progressistas pa
namenhas. Os acontecimentos rela
tados a seguir ocorreram todos em 
abril. 

1 - Um dos principais dirigentes 
da aliança oposicionista, o empresá-
rio direitista Carlos Eleta - dono da A luta panamenha envolve não só o carater do regime, mas a restauração da plena soberania 
maior empresa de televisão do pais -
foi preso nos próprios Estados Uni
dos, quando se preparava para intro
duzir lá uma carga de 600 quilos 
mensais de cocaina, numa operação 
avaliada em 300 milhões de dólares. 

2 - Pouco depois, a Comissão 
Kerry, do senador norte-americano, 
revelou que a administração Reagan 
relaxou a repressão ao narcotráfico, 
permitindo a ação dos traficantes que 
destinavam dinheiro para os "con
tras" nicaraguenses, ao mesmo tem
po em que desfechava uma campa
nha polltica contra o general Manuel 
Noriega. 

3 - Prevendo a derrota nas urnas, 
autoridades norte-americanas e per-

tinado a conseguir que a intervenção 
estrangeira contra o Panamá seja admi-

1 tida ou solicitada pelos próprios gcver
nos latino-americanos, e mesmo vista 
como um serviço à democracia pelos 
grupos que se prestam a colaborar na 
execução dos mencionados eventos "cí
vico-acadêmicos". 

Um combate da guerra 
latino-americana 

No Panamá travõ-se, hoje, o pri
meiro combate da guerra da América 
Latina pelo direito de seus povos à au
todeterminação, ao exercício efetivo de 
sua soberania e, sobretudo, pela defesa 
de sua dignidade. A agressão desatada 
contra o Panamá não é apenas econô-

sonalidades democrata-cristãs or
questraram uma campanha de de
sinformação no continente, segundo 
a qual a vitória governamental no 
Panamá decorreria de fraude eleito
ral. O objetivo é desacreditar os re
sultados das urnas e justificar uma 
eventual intervenção estrangeira. 

4 - Um agente norte-americano, 
Frederick Muse, foi preso, quando 
dirigia a instalação de oito ultramo
dernas estações clandestinas de rádio 
e tevê. Os equipamentos tinham sido 
importados pela brigada de informa
ção das forças norte-americanas no 
canal, através de uma de suas bases 
militares. Entre o material, vídeos e 

mica: incluiu também os mais vis méto
dos da guerra psicológica, a propagan
da e a desinformação. 

A agressão ideológica tem um alcan
ce que ultrapassa o confronto entre o 
Panamá e os Estados Unidos. Seu pro
pósito evidente é o de incitar à divisão e 
ao enfrentamento entre latino-arrerica
nos, promovendo a criação de situações 
que lembram aquela que precedeu a in
vasão da República Dominicana pelos 
Estados Unidos em 1965, sob a cober
tura de uma ultrajante "Força lntera
mericana de Paz", que já faz parte, para 
sempre, da história universal da infâ
mia. 

O imperialismo está consciente de 
que o tempo favorece a luta dos povos 
da América Latina. Por isso, tenta no 

mensagens gravadas, com chamadas 
a um levante no dia das eleições, 7 de 
maio, e nos dias seguintes. 

5 - Um grupo de jovens, filhos de 
militares e funcionários norte-ameri
canos, foi surpreendido por ferroviá
rios panamenhos, quando sabotava a 
ferrovia que liga as cidades do Pa
namá e de Colón. 

6 - Tropas dos Estados Unidos 
bloquearam a estrada de acesso à ci
dade de Veracruz, para impedir a 
realização de um comlcio da Coalizão 
de Libertação Nacional, logo depois 
de deixar passar os dirigentes demo
crata-cristãos que iam ~ara o comlcio 
oposicionista. 

Panamá uma vitória que lhe permita 
alterar a história de sua própria deca
dência. Podemc,s esperar, assim, que 
nas próximas semanas, a guerra de 
Washington contra os panamenhos e o 
continente alcance nlveis de grande in
tensidade, no esforço de mobilizar todas 
as forças da reação continental contra 
este pequeno país. 

O povo panamenho batalha hoje 
por todos os povos latino-america
nos, e confia neles, tanto quanto con
fia em si próprio. Por isso mesmo, lan
ça um apelo à solidariedade continen
tal nesta nova e difícil etapa de nos
sa luta comum de libertação nacio
nal, que terminará apenas quando fo
rem livres todas as nações do conti-
nente. • 



O voto verde ganhou em Montevidéu e será decisivo para a esquerda nas próximas eleições 

Quem ganhou 
o plebiscito? 
A vitória do voto amarelo no plebiscito de 16 de abril não invalida o 
esforço de mais de 40% dos cidadãos, que, ao se pronunciarem contra 
a lei de anistia aos militares envolvidos em torturas e outras 
violências, não só abriu um precedente quanto ao tema dos direitos 
humanos, como também mostrou um caminho de unidade suprapartidária, 
que pode servir de lição aos que pretendem criar uma opção de mudança 

Roberto Remo Bissio 

a uando os partidos políticos de 
esquerda começaram a debater, 
em janeiro de 1987, se apoiariam 

ou não a coleta de assinaturas para con
vocar um plebiscito contra a lei de anis
tia aos militares, que acabava de ser 
aprovada no parlamento (ver terceiro 
mundo, edição n'2 104, "Uruguai: E de
pois das assinaturas?"}, o sociólogo Ce
sar Aguiar, diretor de uma empresa de 
pesquisa de opinião, aconselhou o ge
neral Uber S eregni, presidente da 
Frente Ampla, a não aderir à iniciativa: 
"É melhor poder protestar a cada ano 
contra este estropfcio de lei - argumen
tou - do que enfrentar depois uma lei 
legitimada pelo voto popular". · 

Aguiar previa que seria muito diflcil, · 
quase impossível, reunir as assinaturas 
de 25% do eleitorado exigidas pela 
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Constituição uruguaia para convocar, 
pela primeira vez na história do país, 
um referendo contra uma lei. E que, se 
estas fossem conseguidas, jamais po
deria obter-se a metade mais um dos 
votos contra o que 75% dos pollticos 
haviam aprovado. 

Mas, os familiares dos desaparecidos 
pollticos e os ex-prisioneiros tupama
ros, que primeiro lançaram a idêia, não 
faziam este tipo de célculos de custos e 
benefícios políticos, mas pensavam 
apenas na necessidade de encontrar ca
nais para expressar o repúdio à anistia, 
que grande parte da opinião pública re
chaçava, e que fechava quase todas as 
portas legais aos reclamos de verdade 
(o esclarecimento, em primeiro lugar, 
da situação dos desaparecidos} e de 
justiça. 

Dois anos mais tarde, as previsões de 
Aguiar se concretizaram. A lei - chama
da "de Caducidade da P.retensão Puniti
va do Estado", para encobrir com este 
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eufemismo o termo anistia, que os au-I 
tores haviam rechaçado expressamente 
pouco antes - foi ratificada por 55% dos 
cidadãos. No entanto, a Comissão Na
cional Pró-Referendo (CNPR} avalia que 
o esforço "valeu a pena". 

"Queriam um ponto final, uma atitu
de de que aqui não aconteceu nada", 
explicou à imprensa Matilde Rodríguez 
de Gutiêrrez Ruiz, uma das três presi
dentes da comissão e sua imagem pú
blica mais popular. "Mas, o que houve 
foi o voto positivo de 43% da população. 
Um lndice de 43% conseguido com a 
participação popular, apesar do silêncio 
dos meios de comunicação. E a esses 
cidadãos devemos somar a atitude de 
muitos dos que votaram a favor da lei, 
mas sem esquecer, nem aprovar os de
litos de lesa-humanidade cometidos 
durante a ditadura militar". 

Três vertentes 

Os argumentos a favor do voto 
amarelo (cor da cédula a favor da ma
nutenção da lei de anistia} se dividiram 
em três vertentes: a da direita, que ex
pressou com isso sua aprovação a tudo 
o que aconteceu durante o "processo" 
(como o governo uruguaio chama a di
tadura}; a daqueles que reclamavam 
perdão completo, sob o argumento de 
que, se os tupamaros saíram da prisão, 
também os militares teriam que ser 
perdoados}; e a daqueles que preferi
ram julgar os violadores de direitos 
humanos, mas não ao custo de arriscar 
as instituições, já que os militares amea
çavam com eventuais desacatos, para 
não comparecer aos tribunais civis, nem 
como testemunhas. 

Não repetir o passado 

A ratificação da lei por votação po
pular foi reconhecida por todos os que 
votaram na cédula verde, que pretendia 
anular a anistia. Mas, "também dev 
aceitar-se como um compromisso d 
alcance nacional, de que, jamais e so 
nenhuma circunstância, poderá se repe
tir na república a violação dos direito 
humanos, cujo julgamento dos delito 
anteriores a 1985 não mais se realizará", 
sustentou a CNPR, em comunicado lida 
com emoção por Matilde Rodríguez, 
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meia-:noite do dia 16 de abril, dia da 
realização do plebiscito. 

"Vamos continuar na luta pela ver
dade, pela justiça e pelas crianças", dis
se Luz larburu de Recagno, do Comitê 
de Familiares de Desaparecidos Polfti
cos. A própria lei - tramitada em tempo 

r recorde, ante a ameaça militar de desa
catar a convocação para um iulgamento 
civil, marcado para 22 de dezembro de 
1986 - excluiu expressamente de sua 
proteção alguns crimes notórios, como 
o desaparecimento de vãrias crianças e 
o assassinato de ex-parlamentares. Até 
o momento, o governo tem sido muito 
lento ou omisso nas investigações sobre 
estes fatos, o que sem dúvi
da lhe serã cobrado pelos 
partidãrios do voto verde. 

Além disso, em alguns 
tribunais tramitam ações por 

Politicamente, o voto amarelo rece
beu apoio da quase totalidade do Parti
do Colorado (só um deputado, Victor 
Vaillant, do partido do governo, votou 
contra a lei) e de dois terços do Partido 
Nacional. Jã o voto verde foi apoiado 
por todas as frações em que acaba de se 
dividir a Frente Ampla, mais o setor 
"blanco" (do Partido Nacional) liderado 
por Carlos Julio Pereira, o Movimento 
de Libertação Nacional (Tupamaros) e o 
jã mencionado deputado colorado. 

A campanha pelo voto amarelo, a fa
vor da lei de caducidade, baseou-se 
quase que exclusivamente em mensa
gens pela televisão feitas pelos dirigen-

1 perdas e danos contra -o Es
tado, impetradas por algu
mas das vitimas de seques
tros e torturas. A lei de ca
ducidade impede castigar os 
militares ou policiais que 
cometeram esses delitos, 
mas não exime de respon
sabilidade o Estado, que po-

Matilde Ruiz e Sanguinetti: confronto entre verde e amarelo 

' derã ser obrigado a pagar indenizações. 
No trâmite judicial dessas causas, 

serã inevitãvel que alguns militares se
jam obrigados a depor, como testemu
nhas, e nesse momento é que se verã se 
o plebiscito mudou alguma coisa, 
quanto à decisão militar de não se apre
sentar para depoimentos à justiça civil, e 
quanto à atitude compreensiva do go
verno ante esse anunciado desacato. 

A caixa de Pandora 

Convocado em torno do tema dos 
direitos humanos, o referendo adquiriu 
dimensão muito maior na sociedade 
uruguaia. "Não sei, se os dirigentes es
tão conscientes da caixinha de Pandora 
que . se abriu", quando; pela primeira 
vez, os cidadãos se transformaram em 
co-legisladores, comentou o analista 
polftico Juan Rial. A seu ver, os parla
mentares, que antes só pensavam nos 
cidadãos a cada cinco anos, durante 
a época das eleições, agora precisam fi
car alertas a algum repentino questio
namento. 

36 - terceiro mundo 

tes polrticos, em alguns casos apenas 
invocando a fidelidade dos eleitores que 
confiaram neles em 1984 e de quem es
peram obter os votos outra vez, nas 
eleições gerais de novembro próximo. 

O voto verde, contra a lei, dispôs 
apenas de um quarto do espaço conce
dido ao amarelo, seja por haver produ
zido menor volume de propaganda, seja 
por ter sido boicotado abertamente pe
los programas jornalfsticos. A campa
nha baseou-se assim na pura militância: 
visitas de porta em porta, o que mobili
zou milhares de ativistas, majoritaria
mente jovens e mulheres que fizeram 
assim sua primeira experiência polftica, 
organizados fora das estruturas parti
dárias. 

Vitória de Pirro 

Por isso, muitos analistas conside
ram que o triunfo do voto amarelo, por 
55% do eleitorado, foi uma vitória de 
Pirro para os partidos que o defende
ram e que, nas eleições de 1984, tive
ram, em conjunto, 70% da votação. O 
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voto verde teve mais seguidores que os 
que elegeram o presidente Julio Maria 
Sanguinetti hã cinco anos, com um ma
pa polltico tripartidário. E vencerã as 
eleições deste ano, se se expressar poli
ticamente unido. Esta hipótese, porém, 
é quase uma quimera, num país onde -
conforme o senador Hugo Batalla, que 
acaba de abandonar a Frente Ampla -
"votam juntos os que visitam as mes
mas tumbas, mas não os que pensam 
igual sobre o futuro". 

Com efeito, a legislação eleitoral 
permite que os grandes partidos acu
mulem votos em sublegendas e apre
sentem vãrios candidatos rivais para a 

presidência, mas impede 
que, por exemplo, os vo
tantes do verde façam coali
zão suprapartidãria em tor
no de um só candidato. 

Se não houver novidades 
no tabuleiro polftico uru
guaio, os 800 mil cidadãos 
que votaram verde - a 
maioria em Montevidéu e 
percentual significativo de 
vãrios departamentos do 
interior - terão que optar 
entre as correntes em que se 

dividiu a Frente Ampla (sem possibili
dades de conseguirem, isoladamente, 
qualquer cargo executivo) ou apoiar 
setores niinoritãrios dos partidos tradi
cionais. Destes, o Partido Nacional vê
se debilitado pelo conflito interno entre 
partidãrios do verde e do amarelo, o 
que faz com que o Partido Colorado te
nha possibilida'des de ganhar folgada
mente a presidência, mesmo sem alcan
çar maioria parlamentar. 

"O pais precisa, desesperadamente, 
ser governado de forma coletiva e não 
autoritãria, nem através de alianças fei
tas em troca de cargos e embaixadas", 
declarou Matilde Rodriguez ao semanã
rio "Brecha". "O país precisa de acordos 
políticos que surjam das bases, ( ... ) um 
governo de coalizão entre todos os se
tores que estão dispostos a realizar uma 
verdadeira mudança", assinalou. 

Pela autoridade que lhe conferiu a li
derança do movimento cfvico, de uma 
magnitude nunca antes vista no Uru
guai, talvez sem paralelos em todo o 
mundo, a exortação dela não deveria 
passar despercebida. • 
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CONVERSAS COM BETINHO 

Um livro alegre, luminoso, 

"E o Brizola, afinal, recebeu ou não recebeu 

dinheiro de Fidel Castro? Nesse período de diyisão 

entre insurreição e guerrilha, o antigo lfder da Re

de da Legalidade adotou a posição de permitir ~ 

duas estratégias, liberando os adeptos de cada uma 

a fazerem o que bem entendessem. Houve. então, 

um apoio de Cuba ao movimento encabeçado por 

Brizola, ten~esse ou não para a guerrilha. Foi por 

aí que veio algum recurso, destinado a passagens, 

treinamento de pessoal e despesas que surgissem 

no processo. A primeira ida a Cuba, para fazer este 

tipo de articulação, fui eu quem foi, no princípio 

de 65. Minha missão era estabelecer a relação Cu

ba-Brizola. Uma viagem fantástica." 

pra cima! 
Esta é apenas uma das revelações contidas num 

livro muito interessante, escrito numa linguagem 

jornalística e sem pretensões dogmáticas nem 

proselitistas. As Conversas com Betinho, de Ri

cardo GontiJo, faz luz sobre muitos epis6dios de 

uma etapa decisiva da nossa hist6ria contemporft

nea. 

Affonso Romano de Sant'Anna escreve o se

guinte, na apresentação do livro: 

"Há uma certa candura neste livro. E uma ju

ventude irremissível. Af, a narrativa de como o 

irmão de Henfil e Chico Mário derrota a morte 

diariamente. É um livro alegre, luminoso, pra ci

ma. 

Betinho não é apenas um Jfder sedutor e caris

mático. É uma inesgotável usina de utopias." 

E-195 NCz$ 7,00 

DOMINAÇÃO PELA FOME 

De: Miranda Neto 

O país que não cuida da sadde e da Educação 

ele seu povo, está condenado ao subdesenvolvi

mento e à dependência político-econômica. Por 

questões s6cio-culturais, o desperdício de ali

mentos no Brasil é muito grande. O problema ~ 

agravado ainda mais devido ao controle comercial 

sobre os produtos agrícolas, exercido por grupos 

envolvidos na compra, distribuição e venda dessu 

mercadorias. 

Nesse livro, o economista Miranda Neto de

nuncia esse "tráfego de alimentos", decorrente de 

uma escassez artificialmente provocada, com o 

objetivo de controlar preços e favorecer a lucrati

vidade nesses setores que, por deterem o poder 

econômico, influem indiretamente no poder polf

tico. 

Segundo Miranda Neto, as maiores vítimas 

dessa intrincada e complexa trajet6ria dos produ

tos - do campo à mesa - são o pequeno produtor, o 

varejista e o consumidor, que estão completa

mente desassistidos por causa de uma ineficaz po

lftica nacional para a produção de alimentos, dita

da pela demanda externa. O mercado internacional 

é quem indica o que e quanto será plantado e co

lhido na pr6xima safra, em detrimento do abaste

cimento interno. 

Para o autor, a fome é um problema de sobera

nia nacional, na medida em que compromete toda 

uma geração. "É uma geração que não vai poder 

pensar ou discutir, pois não vai ter a formação 

completa do cérebro por causa da desnutrição, sua 

ou de sua mãe", pondera o economista. O que dis

tingue os países desenvolvidos dos subdesenvolvi

dos não é somente a existência de recursos natu

rais, nem a disponibilidade de capital, mas, so

bretudo, o surgimento de idéias e !{deres que irão 

conduzir a uma organização social mais justa e 

democrática, livre da vergonhosa mancha da fo

me. 

E-193 NCz$ 9,50 
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MEMORIAL DOS 
PALMARES 
De: Ivan Alves Filho 

Ao pôr abaixo toda uma es
trutura que, poderíamos chamar 
de igualitária, a qual prevalece até 
a segunda metade do século XVI, 
o processo de colonização abre a 
via para a sociedade dividida em 
classes sociais antagônicas no 
Brasil. A partir da!, todas as pro
postas visando a modificar as 
condições de existência do povo 
brasileiro se darão no quadro de 
uma realidade classista onde os 
grupos humanos se definem pelo 
lugar que ocupam na esfera pro
dutiva. Nessa perspectiva, todos 
os movimentos sociais, desde os 
mais autoritários aos mais demo
cráticos, refletem as contradições 
objetivas da sociedade e tendem, 
sobretudo, a se posicionar no sen
tido da defesa dos interesses eco
nômicos e polfticos de uma classe 
historicamente determinada. O li
vro convida o leitor a examinar as 
peripécias dos palmarinos. A luta 
pela Abolição começa em Pal
mares. 204 pág. 
E-191 NCz$ 11,00 

2t- terceiro mundo postal cultural 

·UEDDAUAl 
DA 

lllERDADE 
PElA A80UCÃO 

MOREL 

VENDAVAL DA 
LIBERDADE 
A Luta do Povo pela 
Abolição 
De: Edmar Morei 

Neste seu livro, Edmar 
Morei reconstitui o papel de
sempenhado pelo jangadeiro 
Francisco Jog do Nascimento, 
cognominado o DRAGÃO 
DO MAR, no contexto da luta 
pela abolição da escravatttra 
no Brasil. 

Estudo objetivo e seguro, 
mas animado de um frêmito 
de entusiasmo, o que dá à sua 
leitura especial interesse 
Vencbm cu Liberdade é 
obra que revela a ação de um 
bravo pioneiro no grande 
combate contra a exploração 
do trabalho escravo, llll}da 
existente em tantos recantos 
do mundo, mormente naque
les em que o Imperialismo ou 
governos· impopulares exer
cem a sua poderosa e opressiva 
dominação. 217 pág. 
E-171 NCz$ 8,00 

CANUDOS: 
A Guerra Social 
De: Edmundo Moniz 

É a primeira história geral 
sobre o movimento sertanej"o, 
na Bahia, que mobilizou o país 
inteiro e teve o seu ponto cul
minante do final do século 
XIX. 

Edmundo Moniz ocu
pou-se das origens do movi
mento, de seu aspecto econô
mico e social, do seu sentido 
utópico, das expedições mili
tares, mostrando o que ele sig
nificava na vida estadual e na
cional. 307 pág. 
E-170 NCz$ 16,00 

LIVROS 
DE SUCESSO 

Afundacão 
Roberto ·,~.~_,.,.t 
Marinho 
IWÉJll C. MACHAOO 

AFUNDAÇÃO 
ROBERTO MARINHO 
De: Rom&-o . Machado 

O livro, oferece, não só ao pd
blico tradicionalmente leitor, mas 
também ao julgamento de toda 
a sociedade brasileira, talvez o tl
~lo mais polemico das dltimas 
d~das. um empreendimento 
editorial de enorme ousadia, um 
notável trabalho de investigação 
jornalística. Sucesso absoluto que 
se expressa já na J! edição em 
poucos meses. 255 pá6 • 

E-179 NCz$ 12,00 

O CASO P ANTHER 
De: José Jofilly 

José Joffily está prestando 
um serviço extraordinário ao 
nosso país, sobretudo à sua ju
ventude, exumando com um me
ticuloso e competente trabalho de 
~squisa e interpretação, epis6-
d1os que a história oficial achou 
mais conveniente sepultar. 

Seu dltimo livro foi "O caso 
Panther", a história da invasão de 
Itajaf, Santa Catarina, em J 905, 
por tripulantes daquela poderosa 
canhoeira alemã, em completo 
desrespeito à soberania brasileira. 
A ação dos invasores durou 50 
dias e foram necessários 82 anos 
para que fosse conhecido em toda 
sua extensão e gravidade. 

O mais urio o é que nem na 
lnrinha nem no rquivo Nn io

nal o autor en ontrou element s 
pum sua pesquisa. Mas nã desa
nimou e, depois de quatro an s, 
nos fere e, ngorn, um trabalho 
d umentado sobre um momento 
ru inl do expan ionil;mo germâ

nico no novo mundo. 217 pág. 

E-185 NCz$ 11,00 

CARTAS AO PLANETA 
BRASIL 
De: Geneton Moraes Neto 

O que se narra neste I i vro é 
dramaticamente real. São depoi
mentos inéditos, publicados na 
íntegra, rigorosamente sem cortes 
que expõem o pensamento com
pleto dos entrevistados: Anthony 
Burgess, Arnaldo Jabor, Daniel 
Cohn-Bendit, Francisco Julião, 
Gi!berto Freyre, Gilberto Gil, 
Gregório Bezerra, Henfil, Hélder 
Câmara, João Cabral de Melo 
Neto, João Saldanha, Luiz Gon
zaga, Pete Best, Roberto Car
los/Caetano Veloso, Ronald Ed
warcls. 

Um documento sobre a histó
ria hra~ileira recente. Fatos e te~ 
temunho, até hoje clesconh,·,ulo 
dn púhlic, •. ::1,..; nág. 

E-181 NCz$ 12,00 

MIGO 
De: Darcy Ribeiro 

Em Migo o personagem cen
tral é uma força da natureza, um 
homem em permanente conílito 
consigo mesmo, capaz da maior 
vilania ou de diálogo com o ab
soluto. Raros personagens em 
nossa literatura fundem com ta 
manha propriedade e particular e 
o universal. Humano e comoven
te, Ageu Rigueira, o G~. é a con
firmação de que todo romance 
transfigura a vida. 

O romance é a reconstrução 
admirável de µma vida e de um 
tempo brasileiro. 

Darcy Ribeiro - filho de Mi
nas, antropólogo e educador -
mais uma vez surpreende seus 
leitores. 422 pág. 

E-178 NCz$ 10.00 
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BRASÍLIA 

BRASÍLIA: A HISTÓRIA 
DE lJMA A VENTURA 

O livro foi esci:40 entre 1960 e 
1961, o período Jânio, em plena 
"república dos bilhetinhos" e de
pois escondido junto com outros 
papéis durante quase vinte anos, 
para escapar à repressão da di!a
dura, e só recuperados alguns anos 
depois da anistia. 

"Publiquei-os como os en
.:ootrei" - declara o autor. "Hoje, 
seguramente não saberia recons
quir o fascinante momento". 73 
pág. 

E-184 Cz$ 6,00 

COMBA TE NAS TREVAS 
De: Jacob Gorender 

Combate nas trevas, de Ja
cob Gorender, é a história da es
querda brasileira que pegou em 
armas contra os governos ditato
riais instalados no Brasil a .partir 
de 1964. 

Baseado em exaustiva pes
quisa e inúmeras entrevistas com 
ex-militantes, o autor faz revela
ções inMitas e apresenta novas 
versões de acontecimentos mar
cantes, entre eles a morte de Ma
righella e o atentado contra a co
mitiva do general Costa e Silva no 
aeroporto de Recife. 228 pág. 

E-188 NCz$ 9,00 

IIM DESAFIO 
CHAMADO BRASIL 
De: Arnaldo Mourthé 

O livro consegue não só traduzir 
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Suharto perde 
o controle 

As forças da Fretilin intensificam as ações diretas contra 
as tropas indonésias, enquanto, a nível cliplomático, conseguem 

que Portugal reassuma um papel ativo, visando a apressar 
um acordo para pôr fim à ocupação militar da ilha 

Beatriz Bissio 

D urante anos, 1\/i ari Alkatiri, um 
dos diri gen tes históricos da 
Frente Hevolucionária de Timor

Leste Independente- F reti li n, exerceu 
importantes tarefas no exterior, entre as 
quais 1à de primeiro-ministro do gover
no proclamado no exllio (hoje não mais 
vigorando, uma vez que a direção da 
luta passou novamente a ser exercida 
desde o interior do pais). Recentemente, 
fez parte do grupo que negociou a for
mação da Convergência Nacionalista, 
aliança formalizada entre a Fretilin e a 
União Democrática Timorense, para 
conjugar os esforços de ambas as orga
nizações e apressar uma negociação di
plomática, que permita pôr fim à guerr,, 
nessa ilha do Índico ocupada pela Indo
nésia na década de 70. Esta experiência 
na arena diplomática, somada à sua 
trajetória no movimento de libertação 
de Timor-Leste, o converte num dos 
mais autorizados porta-vozes do povo 
maubere, a cuja causa dedica a vida. 

Em entrevista exclusiva a terceiro 
mundo, Mari Alkatiri avalia as perspecti
vas militares, pollticas e diplomáticas da 
questão de Timor-Leste, e mostra as li
nhas da estratégia que a Fretilin desen
volve atualmente. 

Qual ~ a situação da questão de Timor
Leste no plano diplomático? 

- Nos últimos anos, definimos, como 
ponto principal da nossa diplomacia, 
conseguir mudar a posição de Portugal. 
Constitucionalmente, a questão de Ti
mor-Leste está ligada a Portugal. Existe 
um artigo na Constituição portuguesa 
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que une Portugal a Timor-Leste, e a nl
vel de comunidade internacional Portu
gal continua sendo reconhecido como a 
potência administradora da ilha. Por
tanto, existem disposições legais im
portantes que prendem um pais ao ou
tro. 

Concentramos toda a nossa atem.ão 
nesse objetivo, levando em considera
ção que Portugal iria ser membro da 
Comunidade Econômica Européia-CEE 
e, portanto, poderia ajudar a influenciar 
os palses do Mercado Comum Europeu. 
Por outro lado, definimos um triângulo 
para o trabalho de esclarecimento da 
causa timorense, com um vértice em 
Washington, outro em Lisboa e o ter
ceiro em Camberra (Austrália). Em Wa 
shington, concentramos nosso trabalhe 
no Congresso e os resultados estão 2 
vista com um avanço na compreensão 
da questão de Timor-Leste. Em Portu
gal, dedicamos nossa atenção em criar 
grupos de apoio por todo pais e traba
lhar profundamente no parlamento, · 
para, através dele, criar um grupo de 
pressão sobre o governo e o presidentr . 

Tivemos muitas dificuldades no pe
rlodo do presidente Ramalho Eanes, 
mas felizmente, com a alteração da 
correlação de forças a nlvel interno de 
Portugal - onde, pela primeira vez, po
de-se ver um governo que, embora de 
direita, é estável - a situação melhorou. 
Até dois anos atrás, trabalhávamos com 
governos sempre de vida muito curta. A 
partir do momento em que o PSD, de 
Cavaco Silva, conseguiu a maioria do 
parlamento, achamos que era oportuno 
reforçar ainda mais a nossa representa
ção em Portugal. E, simultaneamente, 
seguimos orientações do comitê central 
da Frente Revolucionária de Timor 

Mari Alkatiri: avanços na luta nacional 

Leste lndependente-Fretilin, emitidas 
do interior do nosso pais, e do Conselho 
Revolucionário de Resistência Nacional 
(CRRN), para avançar na implementa
ção da política de unidade nacional. Es
se conselho, como a própria palavra 
bem diz, visa a unir todos os patriotas e 
nacionalistas de Timor-Leste numa 
plataforma comum de ação, contra a 
ocupação indonésia de nosso país. E, 
assim, iniciamos um processo de con
tatos com a União Democrática Timo
rense-UDT. A UDT, além da Fretilin, é a 
única organização com história, em Ti
mor-Leste, tendo sido criada em 
1974n5. 

Mas ela está em Timor? 
- O contato foi feito com a direção 

deles, que se encontra fora do pais, em 
Lisboa. Estabelecemos o que chama
mos de Convergência Nacionalista, uma 
plataforma de ação, para que, ao invés 
de nos criticarmos mutuamente, esque
cendo o inimigo, possamos trabalhar 
juntos, com os mesmos objetivos. De 
certo modo, podemos dizer que essa 
união facilitou a Portugal a tomada de 
uma posição mais ativa no apoio à nos
sa causa. Eu digo facilitou, porque deci
siva mesmo é a resistência levada den
tro do pais e liderada pela Fretilin. 

Nesse sentido, um dos feitos mais 
importantes dos meses recentes é que 
restabelecemos a comunicação com o 
interior do país: agora temos comunica
ções cada vez mais regulares e conse
guimos, com continuidade, acompanhar 



a evolução da luta no interior. E não só 
isso. Ultimamente, o presidente do 
Conselho Revolucionário de Resistência 
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Nacional tem endereçado, diretamente ~---.. 4 

aos órgãos de soberania portuguesa, ao 
chefe de Estado, ao primeiro-ministro e INDONDIA 
ao chefe do parlamento, mensagens 
que traduzem, claramente, a evolução 
da situação no interior de Timor-Leste. ..... ____ ..,--_., (J 

Portanto, pensamos que essa altera- AUSTRÁLIA 
ção a nfvel da diplomacia tem como ra
zão principal a evolução da luta interna. 
Se até uns anos atrás Portugal ainda ti-
nha dúvidas de que existia uma resis- - ,mor Leste tem 14.874 km·: pouco ma,s de 600mil habitantes e vive guerra por 14 anos 

tência com viabilidade de ser vitoriosa, 
1oje não tem mais. A opinião geral dos 
membros dos órgãos da soberania 
portuguesa é que, se não existe solução 
militar para os patriotas de Timor-Les
te, também não existe solução militar 
para a Indonésia. Nessa base, Portugal 
lançou, hã um ano e meio, sua ofensiva 
diplomática, conseguindo ganhar apoio 
junto aos seus parceiros da CEE. Hoje, a 
nfvel do Parlamento Europeu e da CEE, 
existe uma posição em bloco, -de apoio 
às reivindicações portuguesas, com re
lação a questão de Timor-Leste. Isto é: 
respeito pela autodeterminação do povo 
maubere e exigência de uma solução 
negociada, internacionalmente aceita, 
de rejeição à situação de fato que a ln 
donésia pretende criar em nosso país. 

Paralelamente a isso, temos procu
rado desenvolver, nos cinco pafses afri
canos de llngua oficial portuguesa -
nossos aliados históricos - um trabalho 
cada vez mais profundo, e também 
junto a outras nações, particularmente 
africanas e, geralmente, integrantes do 
Movimento dos Não-Alinhados. Assim, 
conseguimos, recentemente, mais uma 
vitória, em Nicósia. 

Na reunião ministerial dos Não-Alinha
dos, em Chipre? 

- Sim. Repetimos a vitória ,,,e tf
nhamos conseguido nos Não-Alinhados 
em Harare, no Zimbábue, e em Luanda, 
Angola. Portanto, três vitórias consecu
tivas. Como se sabe, a Indonésia aspira
va a obter a presidência (rotativa) do 
Movimento dos Não-Alinhados nos 
próximos três anos. Mas, ficou claro, 
para o regime de Jacarta, que, en
quanto ocupar Timor-Leste, dificil
mente poderá ter liderança no movi-

nento. Isso se conseguiu, em icósia, 
através de uma coordenação perfeita 
dos trabalhos realizados pelos pafses 
africanos de fala portuguesa e por Por
tugal, que, apesar de participar como 
observador, atuou no trabalho de cor
redores a nosso favor. 

Qual ~ a situação no interior de Timor
Leste? 

- De 1983 para cá, estamos experi
mentando, no interior do pafs, um au
mento da capacidade tática ofensiva. 
Num único dia, 30 de dezembro passa
do, a resistência abateu, em Díli, a capi
tal, 34 soldados indonésios. Ultima
mente, a Indonésia tem propalado, a nf
vel internacional, que hã uma certa 
abertura em Timor-Leste. Nós nunca 
acreditamos nessa hipótese. Mesmo as-

Suharto: enfrentando maiores perdas 

sim, se a Indonésia agora fala de aber
tura, estã reconhecendo que antes não 
existia. E, quando falam em abertura, 
falam de sete dos treze distritos de Ti 
mor-Leste, que correspondem a apenas 
um terço do pais, inclusive em termos 
de população, o que é bastante revela
dor. 

ft 

Então M um reconhecimento da força 
da Fretilin? 

- Sim. Um reconhecimento do poder 
da Fretilin e do controle dela sobre o 
terreno. Mas, em vez de abertura, na 
prãtica reforçaram a segurança. Tudo 
isso se deve, fundamentalmente, às úl
timas ações militares, entre elas o ani
quilamento total de três posições inimi
gas. Nós continuamos a realizar ofensi
vas de caráter tático, visando sempre à 
derrota do inimigo. 

A luta está nas ruas 

E nas ~reas urbanas? Qual ~ o com
portamento da população civil? 

- No ano passado, verificou-se o ini
cio da luta de massas nas ruas. É preci
so assinalar que não se trata de mobili
zações em cidades livres, com repre
sentações diplomáticas e correspon
dentes das agências de informação in
ternacionais. Dili, a capital, está com
pletamente isolada de todo o mundo. 
Por isso, para chegar ao ponto que se 
chegou, é porque o poder das forças de 
ocupação está decadente. Diante da luta 
de massas, recuaram. 

Hoje, em Díli, os estudantes saem 
à rua, incendeiam viaturas, destroem 
residências de oficiais, tudo isso, sem 
que as forças armadas tenham sido ca-



ÁSIA 

pazes de disparar um único tiro. Foi um 
teste da nossa rede clandestina, nas zo
nas ocupadas. Era necessário saber qual 
o n!vel de coesão interna das forças ar
madas. Agora, estamos completamente 
convencidos de que eles perderam a ini
ciat iva, que não sabem como sair dessa 
situação. /1. mora l da tropa é baixa. 

Suha rto visitou Timor-Leste em 
1978, e voltou no ano passado. Na pri
meira vez, não demorou mais que 24 
horas, a situação não permitiu. Agora, 
iria visitar várias cidades, mas ficou em 
Dili e só por 23 horas. Passados dez 
anos, o presidente Suharto conti nua 
sem controle sobre o território. Quantos 
ministros e quantos chefes militares já 
foram demitidos? Nesse momento, os 
generais indonésios tentam, novamen
te, uma políti ca de ação psico-social: 
sabendo que, nas zonas ocupadas, os 
dois apoios principais que nós temos 
são a juventude e a igreja católica, eles 
trabalham sobre esses dois setores. E se 
dá essa situação paradoxal: a Indonésia, 
que é um pais muçu lmano e que hã dois 
anos privilegiava a construção de mes
quitas em Timor-Leste, hoje quase que 
pro lbe a construção de mesquitas. E 
Suharto nomeou, como comandante 
das forças armadas, um general mu
çulmano que, ao chegar pela primeira 
vez a Timo.r-Leste, em maio do ano 
passado, fez sua apresentação pública 
numa igreja e foi hóspede do bispo de 
Díli, tentando levar a igreja a apoiar os 
indonésios. Até a construção de uma 
cated ral o governo financia. Tudo na 
tentativa de ver se ainda lhe é passivei 
obter o apoio da igreja. 

E como se comportam os jovens? 
- Desde o inicio, centenas e centenas 

de jovens foram enviados para a univer
sidade indonésia. E lá reforçaram suas 
convicções, o seu nacionalismo. Por is
so, a situação interna é totalmente in
sustentável para o inimigo. 

A nfvel diplomático, quais os próximos 
passos? 

- Depois dos acordos entre Estados 
Unidos e União Soviética, verificamos 
que se experimentaram acordos de paz 

. em várias regiões do mundo, incluindo 
o caso do Saara, que nesse momento 
estã em processo de negociações. Claro, 
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A guerrilha da Fretilin aumenta atuação no interior do país, causando baixas aos indonésios 

nós temos consciência de que, nem di
reta nem indiretamente, a nossa luta se 
insere no conflito Leste-Oeste. Esta tal
vez seja uma das razões por que, até 
hoje, se fala de todas as lutas, menos da 
nossa. 

A Fretilin acredita que o caso do Saara, 
pafs africano ocupado por um pafs vizinho 
(no caso, o Marrocos), pode ser tomado 
como ponto de referência para uma solu
ção em Timor-Leste? Seria um exemplo 
próximo? 

- Sim, nós estamos acompanhando 
muito de perto os acontecimentos no 
Saa ra. É um exemplo. A Convergência 
Nacionalista tem como base um plano 
de paz, que propõe um referendo em 
Tim·or-Leste, tal como se propõe para a 
questão no Saara. Numa fase de transi
ção, as Nações Unidas assumiriam a 
responsabilidade em conjunto com 
Portugal, reconhecido como potência 
administradora de Timor-Leste. E, a 
n!vel internacional, se deveria exer
cer pressão sobre a Indonésia, para que 
o secretário-geral das Nações Unidas 
possa cumprir a tarefa que lhe foi 
imposta em 1982, através da reso
lução 37/80, do Conselho de Segu
rança • 

A resolução estabelece que, sob a 
supervisão do secretãrio-geral, deve-se 
encontrar uma solução negociada, que 

envolva todas as partes interessadas no 
conflito em Timor-Leste. Entendemos, 
como partes interessadas no conflito, 
a Indonésia como agressora, Portugal 
como potência administradora, e, na
turalmente, como parte legltima, o povo 
de Timor-Leste com seus representan
tes. O secretãrio-geral tem feito alguns 
esforços nesse sentido, mas não tem 
encontrado resposta positiva por parte 
da Indonésia. 

Não se'inclui a retirada de tropas? 
- O plano engloba as formas de re

tirada das tropas indonésias e as formas 
de se estabelecer uma administração 
transitória, para se preparar o referen
do, as eleições gerais, ou qualquer outro 
processo aceitável internacionalmente. 
Essa resolução e o nosso plano de paz 
são as bases, sobre as que nós vamos 
trabalhar, com mais força ainda, agora 
que Portugal vai assumindo, mais cla
ramente, suas responsabilidades. 

A Am~rica Latina tem algum papel a 
desempenhar nisso? E o Brasil, particu
larmente, como pafs de l{ngua portuguesa? 

- Nós acreditamos que a América 
Latina tem um papel a desempenhar, 
particularmente o Brasil. Estamos con
vencidos de que é do interesse do Brasil 
que se alarguem as fronteiras dos pai
ses de llngua oficial portuguesa. Com o 



apoio dos cinco paí
ses africanos de lín
gua portuguesa, e 
com Portugal as
sumindo suas res
lponsabilidades ple
nas, é de se pensar 
seriamente que o 
Brasil deverá um 
dia se juntar a nós. 

O papel dos 
Estados Unidos e 
Austrália 

Fora o trabalho 
diplomático junto ao 
governo português, a 
Freti/in reconhece ter 
definido, como outros 
dos alvos prioritMos 
os Estados Unidos e 
a Austrália. Qual é 
o trabalho desenvol
vido nesses dois 

pa(ses? Mário Soares e o papa: Lisboa retoma papel e igreja apoia timorenses 

- Nos Estados 
Unidos temos bastante apoio no con
gresso. Recentemente, foi aprovada 
uma moção, subscrita por 180 deputa
dos e mais de 40 senadores, dirigida ao 
então secretário de Estado George 
Shultz, solicitando que a administração 
norte-americana se oferecesse para 
mediar uma solução negociada, em Ti
mor-Leste. O apoio é bem significativo. 
Portanto, vamos continuar a investir 
nessa direção, porque vai contribuir 
bastante na solução da questão. 

Na Austrália, os 20 mil timorenses 
também se organizam. Paralelamente à 
isso, continuamos a trabalhar junto aos 
partidos políticos e ao parlamento. Mas, 
o governo da Austrália está altamente 
comprometido com a Indonésia, em 
função de interesses econômicos. Re
centemente, Austrália e Indonésia che
garam a um acordo para exploração de 
nosso petróleo. 

O acordo já foi formalizado? 
- Penso que ainda não foi aprovado 

pelos respectivos parlamentos. Mas, 
naturalmente, o da Indonésia o apro
vará, pois é um parlamento fictício. Em 
função desses grandes interesses eco
nômicos que a Austrália tem em nosso 

40 - terceiro mundo 

petróleo, ela vê ncJ Indonésia uma aliada 
imediata. Claro, isso não significa que, a 
nível de opinião pública australiana, 
tenhamos perdido o apoio. Pelo contrá
rio; vem crescendo. Recentemente, um 
dos nossos dirigentes, Roque Rodri
gues, esteve na Austrália e constatou, 
mais uma vez, que temos bastante 
apoio popular em todo o país. Mas, na 
Austrália não conseguimos as vitórias 
que obtivemos na Europa, via Portugal, 
e nos Estado Unidos. Mas, apesar de 
tudo, as duas pontas principais desse 
triângulo nós atingimos. No fundo, por 
mais relações que a Austrália possa vir a 
ter com a Indonésia, o governo de Ja
carta depende mais dos Estados Unidos 
e da Europa do que da própria Au_strá
lia. 

Em relação é} igreja católica definiu-se 
algum papel especffico? Fez-se algum pe
dido de intermediação ao papa? 

- O papa tem se referido, várias ve
zes, ultimamente, à questão de Timor
Leste. Até aqui, está clara a posição do 
Vaticano em não reconhecer a integra
ção de Timor-Leste à Indonésia, tanto 
assim que o esforço que a igreja católica 
da Indonésia tem feito, no sentido de 

Tf,\f R LE TE 

integrar a de Timor 
no conselho epis-
copal indonésio, 
tem encontrado 
sempre resistência 
por parte do Vati
cano. Portanto, o 
reconhecimento da 
integração não 
existe. 

A nível das or
ganizações católicas 
e cristãs em todo o 
mundo, temos 
bastante apoio, o 
que tem permitido 
uma maior divulga
ção de nossa luta a 
nível internacional. 

A conferência de 
cúpula dos Pafses 
Não-Alinhados, que 
se celebrará em se
tembro em Belgrado, 
não é também um fo
ro adequado para 

discutir o problema de Timor-Leste? 
- Nós, ainda recentemente, fizemos 

uma reunião da delegação da Fretilin 
em serviço no exterior, em Lisboa - que 
é a maior caixa de ressonância para di
vulgação da luta do povo timorense - e 
constatamos ser prioritário o desenvol
vimento de um trabalho político e di
plomático, visando às próximas confe
rências dos não-alinhados. Não há o 
perigo de a Indonésia apresentar nova
mente a sua candidatura na Iugoslávia: 
se apresentar, será derrotada, já que a 
correlação de forças está cada vez mais 
desfavorável à Indonésia. Mas, há a ne
cessidade de se passar da fase de der
rotar a Indonésia, para uma outra, mais 
avançada: a de se obter o reconheci
mento do movimento para as nossas 
organizações. Para isso, teremos que 
encontrar formas de coordenação cada 
vez mais estreitas, entre nós e os cinco 
países africanos de expressão portugue
sa, para termos um projeto comum de 
ação, até lá. E é isso que pretendemos 
propor a esses cinco países e a outros, 
no sentido de encontrarmos uma pla
taforma de ação comum, ficando cada 
um com sua tarefa até a reunião de Bel
grado. • 
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Somente a destruição de plantações não é a solucão 

Coca: problema 
e solução 

A chave para resolver o problema está em obter maior 
ajuda internacional para desenvolver lavouras de 

rentabilidade similar à da coca, com mercados seguros 
e preços garantidos, ao mesmo tempo em que se 

radicaliza o combate ao narcotráfico, num esforço 
conjunto com os próprios agricultores organizados O retorno econômico de alguns cultivas impede expansão da coca 

Roger Rumri/1 

O
s velhos mitos andinos talvez já 
prenunciassem o destino da fo
lha de coca através dos tempos: 

passar de folha sagrada a folha maldita, 
por obra do narcotráfico. Mas, a pers
pectiva varia, de acordo com a lupa com 
que se examina o problema. 

Para os Estados Unidos, que tem 
hoje cerca de 40 milhões de consumi
dores de drogas, entre as quais a cocaf
na, a folha da coca - matéria-prima do 
crack ou pasta básica da cocafna não
refinada e do cloridrato de cocafna - é 
sem dúvida uma planta maldita. 

De acordo com Bruce Bagley, pes
quisador da universidade de Miami, o 
consumo de drogas est~ provocando 
uma menor produtividade econômica, 
correspondente a uma perda anual que 
varia de 60 a 90 bilhões de dólares, além 
do aumento do crime em todo o país. 
Além disso, o consumo do crack - a 
versão ianque do famoso kete peruano 
- pela juventude e pelos setores mais 
pobres da população norte-é: mericana, 

multiplica-se com a velocidade de um 
rastilho de pólvora. 

Têm, pois, suas razões as autorida
des norte-americanas em qualificar a 
coca corr:o planta maldita, já que a cau
sa fundamental do flagelo que agora 
açoita a população de lá está na produ
ção da folha. Quanto a este ponto, há 
uma duplicidade de enfoque para a 
questão. 

Para os Estados Unidos, a solução 
incluiria não só o desestfrr ulo e a re
pressão ao consumo da cocafna, mas 
também a destruição das lavouras de 
coca. Este propósito parece guiar todos 
os seus esforços, com os frustrantes re
sultados já conhecidos. 

Para o Peru, ao contrário, a ótica de
ve ser diferente. Para nós, em primeiro 
lugar, a coca não é uma planta maldita, 
mas um cultivo ancestral, ligado de me
do indissolúvel à história e à cultura de 
nosso país. Como a ayahuasca na cul
tura amazônica, a coca é a chave para se 
entender o sistema cultural andino. Isto, 
porque, como produto milenar no Peru 
antigo e moderno, a coca não apenas 
teve uso ritual, mas também alimentar 
para a vasta população dos Andes. 

Em consequência, não temos por 
que assumir os esquemas que satani
zam a folha, que é um recurso de enor
me valor na estrutura agr!cola peruana 
de todos os tempos. O que deve ser 
condenado, reprimido, rejeitado é o 
narcotráfico, ou seja, o uso ilegal do va
lioso recurso agrícola. Ocorre, porém, 
que o narcotráfico não se originou no 
Peru, mas fora de suas fronteiras. Coca 
sempre existiu no Peru, através de mi
lhares de anos. Mas, o narcotráfico, este 
é recente, da d{cada de 70, decorrente 
da abertura do mercado consumidor 
norte-americano. 

Todos os esquerr:as e estratégias de 
luta contra o narcotráfico, cujo eixo é a 
erradicação da coca, fracassararr e 
agravaram o problema no pafs, como é 
possível provar. No inicio do ciclo de 
narcotráfico, nos anos 70, a superffcie 
de coca no Alto Huallaga, a área coca
leira mais importante do mundo, não 
passava de 5.000 hectares. Agora, este 
vale amazônico abriga algo em torno de 
100.000 hectares da planta, pratica
mente a metade de toda a lavoura de 
coca existente no Peru. Não houve ape
nas um crescimento de superffcie ocu-
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pada, apesar dos esforços governa
mentais para a erradicação, com apoio 
norte-americano, mas agora o fenôme
no do narcotráfico liga-se estreitamente 
à subversão política, configurando um 
quadro de conflito que ameaça mesmo 
a segurança nacional. 

Então, por que não modificar a es
tratégia? Por que não mudar os esque
mas e os enfoques, partindo da ótica 
dos interesses nacionais? Na conjuntura 
atual, a folha sagrada da coca poderia 
fazer o milagre de contribuir para a sal
vação do campo peruano, sem que isso 
signifique renunciar à condenação mo
ral do seu uso ilícito pelo narcotráfico. 

Otoniel Velasco, funcionário peruano 
das Nações Unidas, apontou com clare
za que há, na situação atual, duas condi
ções favoráveis: a tese da corresponsa
bilidade no fenômeno da traficância, já 
aceita pelos países consumidores, os 
Estados Unidos à frente. E, em segundo 
lugar, a crise estrutural que abala o Pe
ru, como um terremoto. 

No primeiro caso, a aceitação de uma 
responsabilidade compartilhada por 
parte das grandes nações consumidoras 
permitirá ao Peru negocia - com os 
Estados Unidos, Japão, M reado Co
mum Europeu e Conselho de Assistên
cia Mútua Econômica-Carne, dos países 
socialistas - de longo prazo a juros bai 
xos, com a destinação especifica de im
plantar, nas áreas cocaleiras, cultivas 
alternativos, como cacau, coco, serin
gueiras e pimenta, entre outros. 

Seja como for, a agroindústria mais 
próspera do Peru, Bolívia e Colômbia, 
hoje em dia é, sem dúvida, a da cocaína. 
Mas, especialmente por um motivo que 
se liga à lógica do mercado: preços e 
comercialização. A coca deve ser no 
Peru o único produto que tem comer
cialização assegurada, antes mesmo da 
semeadura. 

Por isso, uma estratégia de estímulo 
a cultivas alternativos deve levar em 
conta, como condição indispensável, um 
acordo sobre mercados externos e pre
ços de garantia assegurados. De outro 
modo, serão remotas as possibilidades 
de êxito das propostas econômicas que 
visam à substituição da coca. E pode 
ocorrer o que se passou na Costa do 
Marfim, segundo contou a este cronista 
o jornalista francês Alain I abrousse: os 

pafses europeus ajudaram o pafs africa
no a substituir lavouras de maconha por 
cacau. Mas, os baixos preços para o no
vo cultivo praticamente obrigaram os 
camponeses a semear maconha outra 
vez. 

O segundo caso relaciona-se com a 
crise estrutural do Peru. O mesmo Oto
niel Velasco qualifica a situação atual 
como a queda final de um modelo: par
ticularmente para o campo, nas últimas 
décadas, significa a agonia do modelo 
importador de alimentos e subsidiador 
do consumo urbano, em detrimento do 
produtor rural. 

Como se sabe, esta tendência à im
portação e ao subsidio chegou a seu 
clímax nos dois primeiros anos do go
verno de Alan Garcia, com as desastro
sas consequências que hoje sofremos. 

PEI? 

Encurralado por tal situação, o regime 
aprista está tratando de reduzir drasti
camente o subsídio alimentar, tomando 
tal medida, parado almente, como um 
êxito de sua política de correção eco
nômica, embora o motivo real seja a 
quase absoluta escassez de divisas, que 
limita à força a importação de alimen
tos. 

Mas, esta dolorosa circunstância tem 
a inesperada virtude de criar condições 
polfticas e econômicas favoráveis para 
ensaiar alternativas para a coca, sem o 
risco de que a importação neutralize ou 
liquide seus efeitos. 

"O governo norte-americano está 
disposto a apoiar programas de substi
tuição do cultivo de coca, e isto se mos
tra pelo maior apoio que estamos dan
do agora ao programa da FAO, das N - -

Ouvir os 
camponeses 

A história da coca e sua relação 
com o narcotráfico não têm mais que 
duas décadas. No Peru, começou na 
década passada. Nesta curta história, 
há uma lição que foi esquecida e, por 
isso', levou a situação ao nível de difi
culdades de hoje: a opinião dos cam
poneses produtores de coca e suas 
próprias alternativas. 

Desde a década de 70, diferentes 
organizações camponesas de todas 
as regiões cocaleiras do pafs propu 
seram soluções, muitas delas defini
tivas. Parece que essas propostas 
adormeceram nos carpetes dos gabi
netes dos ministros e parlamentares 
peruanos e nunca mais se soube de
las. 

Mas, nem a advertência do sangue 
parece ter efeito no Peru . É preciso 
dizer, ao menos uma vez: não haverá 
solução para o cultivo da coca e seu 
uso ilegal, sem a decisão do campe
sinato produtor. 

O caso da Bolívia é exempla r. O 
pafs tem cerca de 70 mil hectares de 

Vender fo lha de coca é altamente lucrativo 

coca e hoje existe um programa de 
substituição de lavouras, visando a 
reduzir a apenas 10 mil hectares a 
área plantada de coca, o que é consi
derado suficiente para o consumo 
tradicional e demais usos legais. 

Mas, o programa de redução está 
acertado com os próprios campone
ses organizados em sindicatos, nas 
regiões do Chapare e Los Yungas. Os 
camponeses organizados não apenas 
são interlocutores legítimos do go
verno na solução do problema, mas 
também a mais sólida alternativa 
frente às opções vio lentas e crimino
sas do narcotráfico. 
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ções Unidas", dizia-nos há pouco tem
po o representante oficial daquele orga
nismo em Lima. O mesmo discurso foi 
repetido pelo novo ministro da Justiça 
dos Estados Unidos, Richard Thornbur
gh, em resposta a uma pe rgunta que lhe 
formulamos durante recente teleconfe
rência. 

Mas, este mesmo funcionário e ou
tros e pressam suas dúvidas, quanto ao 
êxito de qualquer programa de desen
volvimento nas áreas cocalei ras sujeitas 
a um contexto de violência, como o que 
se verifica no Alto Huallaga, na região 
do Ucayali (Pucallpa) e outras zonas da 
Amazônia, onde a coca e seu correlato 
de guerra se expandem como um in
cêndio. 
Na verdade, é praticamente impossível 
estabelecer projetos alternativos à 

A experiência da Federação Pro
vincial de Camponeses de Convenção 
e Lares (Cusco), uma das organiza
ções de mais extensa tradição de luta 
no Peru, pode ser o exemplo, para 
que, finalmente, o Estado peruano e 
os governos estudem, discutam e as
similem as propostas dos lavradores. 

Como se sabe, Convenção e Lares 
é um vale produtor de coca há muito 
tempo. Não há cifras exatas sobre a 
superffcie cultivada na zona, mas tal
vez alcance 40 mil ou 50 mil hectares. 
O certo é que, na última década, que 
coincide com o ciclo do narcotráfico, 
a superfície cocaleira ilegal cresceu 
enormemente. Apesar dessa exrrn n-

Policiais acham laboratório da droga na selva 

coca, em áreas como o Alto Huallaga ou 
na região cortada pela rodovia Aguay
tia-Pucallpa, devido ao contro le po llti
co-militar que a subversão exerce, so 
bretudo agora, quando o Sendero Lu
minoso, na lógica da guerra, converteu 
a coca em uma arma estratégica, tanto 
para adquirir recursos para a insurrei
ção, quanto para conquistar a simpatia 
cios camponeses que produzem coca, e 
" envenenar o imperialismo" com a ex 
portação da pasta básica e do cloridrato 
de cocalna. 

Neste contexto, a possibilidade de 
estabelecer e desenvolver alternativas 
econômicas para o cultivo da coca pas
sa, em primeira instância, por uma solu
ção para a conjuntura política, caracteri
zada por uma espécie de feudalização 
do poder, decorrente da crise de hege-

são, Convenção e Lares não se 
transformou, como ocorreu no Alto 
Huallaga, em um espaço dominado 
pelo narcotráfico ou pela violência 
polltica. E não ocorreu por uma única 
razão: a organização camponesa foi 
um fator de resistência política e so
cial. 

A face oposta desta nieclél lha é o 
Alto Huallaga, onde se cultiva a coca 
com maior lndice de alcalóide do 
mundo, na maior superffcie ilegal e' 
onde, como se sabe, jamais existiu 
uma tradição organizativa do campe
sinato, mas apenas uma migração in
cessante de lavradores que a repres
são do Estado tornou ilegais e mar
ginais, ou seja, transformou em ba se 
social do narcotráfico e da subversão 
terrorista. 

A presença do campesinato orga
nizado de Convenção e Lares permi
tiu a realização da primeira experiên
cia de substituição de coca por aça
frão, com apoio financeiro das Na
ções Unidas, através do Convênio de 
Desenvolvimento dos Vales de Con
venção e Lares (Codeva). A ONU 
também executa outro projeto de 
substituição de coca por cacau em 
Tinga Maria, com a cooperativa Na
ranjillo, uma experiência que o con
texto de violência polltica da zona 
torna cada vez mais diffcil. 

A Federação Provincial dos Cam-

mania, no plano nacional. Em segunda 
instância, está a solução para o proble
ma regional, que passa também pela 
transferência das decisões econômicas e 
pollticas aos governos regionais, forta
lecendo simultaneamente os governos 
locais e criando espaços de vida demo
crática e de segurança, nos locais onde 
devem desenvolver-se os projetos al
ternativos à coca. 

Projetos preventivos 

Mas, talvez seja preciso ainda mais. 
Segundo o engenheiro Juan Dei Aguila 
Sabei!, especialista em problemas do 
desenvolvimento agropecuário na re
gião amazônica e atual chefe da Comis
são Executiva para o Controle de Dro
gas, é preciso -pôr em marcha projetos 

poneses de Convenção e Lares en
viou um projeto de lei ao congresso, 
recentemente, onde sugere uma so
lução integral para a questão da coca 
no pais. "Este tratamento -- diz um 
dos pontos do projeto - inscrever
se-á no marco da reativação e de
senvolvimento do setor agrário, bem 
como no processo de descentraliza
ção regional, para poder superar as 
condições materiais que sustentam a 
expansão indiscriminada da atividade 
coca leira". 

O documento apresentado pelos 
camponeses também exige, com lu
cidez, "o tratamento integral da pro
blemática da coca, para distinguir 
com clareza tanto a produção, co
mercialização, industrialização e o 
consumo legal da folha de coca -
vinculados a diversas dimensões só
cio-culturais da população andina e 
etno-amazônica - da atividade ilfcita 
do narcotráfico. Ambas exigem um 
tratamento diferenciado". 

Nesta perspectiva, a federação 
propõe, igualmente, a criação do 
Instituto Nacional da Coca (Inca), 
como uma instância de entrosa
mento entre o Estado, os produtores 
e os consumidores, para planejar e 
conduzir com racionalidade o cultivo 
de coca no pais. Oxalá o governo, 
pela enésima vez, não fique surdo e 
cego ante as propostas camponesas. 
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preventivos nas zonas de alta migração 
de camponeses, com recursos do Esta
do e apoio financeiro dos países corres
ponsáveis. Só assim, segundo o espe
cialista, o camponês pobre obteria a 
oportunidade de melhorar seus nfveis 
de vida na própria região de assenta
mento, sem precisar migrar para as zo
nas cocaleiras, com as consequências 
que hoje conhecemos. 

O desenvolvimento de alternativas 
econômicas e sociais para o campesi
nato, que hoje é o produtor majoritário 
da folha, e, em muitos casos, involuntá
ria base social da subversão, pode mu
dar substancial mente a situação do pro
blema da coca no Peru, nos as
pectos social, polftico e econô
mico. Social, porque o campo
nês pode deixar de ser o pária, 
o marginal e o contraventor 
ante o Estado. Político, porque 
a democracia não pode em
purrar os ca mponeses à violên 
cia, por uma irresponsabilidade 
dos governos e de seus enfo
ques repressivos. Econômico, 
porque, pela primeira vez, o 
Estado nacional poderia ofere
cer ao agricultor a solução 
material para sua situação de 
pobreza, no lugar de repressão 
e violência. 

Os principais produtos 
substitutivos ou alternativos à 
coca são os seguintes: cacau, 
pimenta, seringueira, coco e 
café, entre outros. Uma das 
críticas mais constantes, que se 
formulam contra estas alterna
tivas, refere-se à alta rentabili
dade da matéria-prima do clo
ridrato de cocafna, que, de 
acordo com os cálculos mais 
conservadores, está em torno 

li. Ele calcula uma renda média anual de 
3 mil dólares para o coco e para a serin
gueira, com a vantagem adicional de 
que ambos os produtos têm mercado 
garantido no próprio Peru. O pafs tem 
apenas 11 mil hectares de coqueiros, 
necessitando ainda de outros 9 mil 
hectares para garantir o próprio abaste
cimento. Quanto à seringueira, a indús
tria peruana consome 12 mil toneladas 
anuais, mas o pafs só produz 60 tonela
das, o que levou à importação, no ano 
passado, de mais de 20 milhões de dó
lares do produto asiático. 

Ainda assim, a rentabilidade da coca 
continua sendo mais alta que a do coco 

de 4.500 dólares por hectare, Venezuela: posto de fronteira combate narcotraficantes 

em quatro safras anuais. Para 
entender melhor o que isto significa, 
basta indicar que, no vale do Alto Mayo, 
departamento de Sa~ Martin, a lavoura 
do arroz irrigado rende menos de 500 
dólares anuais por hectare. 

"Mas, hã plantações mais rentáveis 
que o arroz, como o coco e a serin
gueira", diz o engenheiro Carlos Fer
nãndez Paniagua, que jã chefiou a Cor
poração de Desenvolvimento do Ucaya-

ou da borracha. 

Aumentar custo do tráfico 

Mas, entre receber 4,5 mil dólares 
pela coca, com o risco de sobreviver 
entre os fogos da subversão, do narco
tráfico e da pollcia, ou ficar com 3 mil 
dólares por um hectare de coqueiros ou 
de seringueiras, mas viver em paz, o 

PER 

camponês certamente optaria pe la se
gunda alternativa. 

Os projetos alternativos devem ser 
parte de uma estratégia globa l de tipo 
econômico, político e social, como já se 
disse. Assim, por exemplo, no plano 
polftico, policial e militar, o Estado de
veria assestar golpes mais severos ao 
narcotráfico, principalmente em sua in
fra-estrutura de refino e transporte, 
para desestimular a produção e tornar 
proibitivos os seus custos. 

Este fenômeno já ocorre, de algum 
modo, não como parte de uma estraté
gia, mas pelas mesmas leis da oferta e 
da procura, a lógica do mercado. A sa

turação do mercado norte
americano jã provocou bruscas 
quedas de preços da coca fn a, 
que desceu de 65 mil dólares 
por quilo, em 1986, para a faixa 
de 10 a 12 mi l dólares, atual
menteem Nova Iorque e Miami. 

Estas quedas sucessivas, 
como é lógico, alarmaram os 
cartéis colombianos, que do
minam o refino e a comerciali
zação do entorpecente. Por 
exemplo, isso os obrigou, já em 
1984, a estabelecer uma rota 
aérea direta entre as áreas de 
produção no Alto Huallaga e os 
centros de processamento final 
na Colômbia, para baixar os 
custos de produção. Como os 
preços continuavam baixando, 
em 1986 os cartéis tomaram 
outra medida destinada a redu
zir ainda mais os custos, para 
manter suas margens de lucro: 
instalaram os primeiros labo
ratórios de refino nas próprias 
zonas produtoras. 

Embora esta atividade cri
minosa use a mais sofisticada 
racionalidade do capitalismo, 
uma estratégia de luta bem 

aplicada pode continuar tornando seus 
custos de produção cada vez mais altos, tão 
altos, que poderia chegar o dia em que 
um hectare de coqueiros ou de cacau seria 
mais rentável que um hectare de coca. 

Tal dia não está muito longe. E o 
milagre pode realizá-lo a mesma folha 
sagrada que hoje, por se transforma r 
em cloridrato de cocalna, transformou
se em folha maldita. • 



COMUNICAÇÃO 

lnf ormacão- contra a pa2 
O aumento do controle mundial da informação pelos países ricos está diretamente vinculado ao 
crescimento das empresas transnacionais e ao seu domínio sobre as nações do Terceiro Mundo 

Enrique Gonz~lez Manel* 

A 
primeira reflexão que se deve 
fazer sobre os meios de comuni
cação e a luta pela paz diz res

peito ao caráter, natureza e tendência 
dos fluxos de informação, no mundo. 
Uma análise nesse sentido precisa in
cluir não só as estruturas do poder 
transnacional e seu impacto qualitativo, 
como também os fenômenos de depen
dência e desigualdade, que afetam os 
pafses do Terceiro Mundo. 

No momento em que as novas tec
nologias multiplicam de forma expo
nencial a difusão das mensagens, em 
escala global, dois terços da humanida
de têm acesso a apenas 10% dos meios 
de comunicação e se encontram sub
metidos a um fluxo único de informa
ção, procedente dos pafses industriali
zados, em particular dos Estados Uni
dos. 

As pesquisas de organismos interna
cionais e instituições não-governamen
tais, realizadas nos últimos dez anos, 
mostram que os centros de irformação 
mais importantes do ocidente, em vez 
de promoverem a distensão e a paz, 
têm favorecido a instabilidade, a incer
teza e o militarismo, entre as nações 
mais pobres. 

A informação, atualmente, conver
teu-se em verdadeiro campo de batalha, 
orientando a conquista da opinião pú
blica mundial, de forma jamais vista. 
Essa estratégia mantém estreita relação 
com o avanço das grandes corporações 
transnacionais e com o esforço do oci
dente, no sentido de consolidar e am
pliar o sistema de economia de mercado. 

Os pafses subdesenvolvidos têm 
pouca noção da magnitude e influência 
dos sistemas atuais de comunicação. 
Em 1980, o professor da Universidade 
de Paris, Bruno Lussato, advertiu, no li
vro "O desafio da informática", que 
uma revolução silenciosa já tinha come
çado a transformar o mundo e poucos 
sabiam disto. 

Uniformizando as mensagens 

O fenômeno se explica, porque o 
surgimento de novas tecnologias de te
lecomunicação instantânea é muito re
cente e, em geral, ignorava-se o caráter 
integrativo e convergente dos bancos de 
dados, microcomputadores, cabos de 
fibras óticas, satélites de transmissão 
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direta e sistemas integrados de redes 
digitais. Além disso, uma campanha in
tensa de sofisticação e de desinforma
ção, no uso destas tecnologias, tem im
pedido a tomada de consciência, quanto 
aos meios de comunicação como meca
nismos de dominação neocolonial. 

Segundo um informe do Programa 
Internacional da Unesco para o Desen
volvimento da Comunicação, que cir
culou restritamente em janeiro de 1988, 
as vendas da indústria mundial de in
formação foram estimadas em 450 bi
lhões de dólares, em 1984, e em 1,1 tri
lhão de dólares, em 1986. O documento 
afirma que essa tendência de cresci
mento está bem documentada e que a 
sua evolução dará lugar a grandes tro
cas estruturais em termos de elabora
ção, administração e distribuição de 
bens e serviços, afetando a vida parti
cular, as formas de trabalho e o tempo 
livre de cada um de nós. 

Pode-se distinguir três setores, no 
moderno aparato de comunicação so
cial, cada vez mais concentrado e menos 
humanizados: os meios de massa, a 
prestação de serviços e a indústria de 
equipamentos, tudo controlado por gi
gantescos grupos financeiros interna
cionais, de caráter multi-setorial. Em 
1986, a indústria dos meios de massa 
movimentou 315 bilhões de dólares; a 
prestação de serviços, 380 bilhões de 
dólares, e a de equipamentos, 490 bi
lhões. Os gastos mundiais em publici
dade chegaram a 220 bilhões de dóla
res. Os Estados Unidos, Japão e a Co
munidade Econômica Européia-CEE 
abarcam 70% do produto mundial_ bruto 
e 90% da produção de bens e serviços 
da informação. 

Na recente Ili Conferência Mundial 
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de Rádios Comunitárias, em Manãgua, 
Nicarágua, o especialista belga Guy 
Stuckens, funcionário do Banco Central 
de Bruxelas, afirmou que, nos próximos 
anos, a Europa corre o risco de ver-se 
dominada por grandes grupos empre
sariais, que concentram enormes inves
timentos nos setores financeiros e de 
comunicação. Stuckens observou que 
não se passa uma semana, sem que se 
tenha notícia de um grande conglome
rado financeiro absorvendo jornais, re
des de rádio e de televisão, editoras, 
produtoras de vfdeo e disco, etc., o que 
pode conduzir a uma perigosa unifor
mização das mensagens veiculadas. Is
so, segundo ele, poderá ser um fator de 
promoção de tensão social e, no mfni
mo, de um vazio de informação de in
teresse público. "Se essa estratégia 
continua", alertou Stuckens, "a única 
possibilidade real de conseguirmos nos 
informar serã através da imprensa al
ternativa e da rãdio comunitãria. Esse 
desafio exige uma ampla mobilização 
da opinião pública, para se organizar a 
cidadania a nfvel local, regional e nacio
nal". 

Informação e soberania 

Mas, que tipo de informação flui 
dessas estruturas monopolistas de 
poder? Tudo indica que não hã 
mudanças na estratégia he
gE:mônica que consagra a 
propaganda militarista e o 
uso da força como meca
nismo de negociação. 

O projeto norte-america
no de imposição do "livre 
fluxo" foi barrado na Unes
co e Nações Unidas pela pro
posta da Nova Ordem Internacional 
da Informação e Comunicação, res
paldada pelo Movimento dos Não
Alinhados, pelo Grupo dos 77 e 
pelos países socialistas e progres
sistas. A resposta implacável dos 
Estados Unidos foi a deses-
tabilização da U nesco 
a chantagem contra as 

Nações Unidas. 
Uma vez neutralizada (ou quase) a 

luta por uma Nova Ordem Informativa 
Internacional, os Estados Unidos e os 
pafses ocidentais pressionam agora o 
Acordo Geral de Comércio e Tarifas
Gatt e a União Internacional da Teleco
municação-UIT, para impor, como nova 
categoria comercial, a chamada "e -
portação de serviços", que não é outra 
coisa senão o livre fluxo de informações 
entre satélites e computadores. 

Tudo isso mostra que é urgente a 
necessidade de se acompanhar as mu
danças e tendências das informações 
e reatualizar as estratégias de luta pela 
paz, pela cooperação e pelo desarma
mento. As novas tecnologias da infor
mação, das quais o Terceiro Mundo só 
tem acesso a 5%, 
segundo a Unesco, 
são imprescin-
dfveis para o 
desenvol-

vimento. Não pode, entretanto, haver 
desenvolvimento sem cooperação e so
berania. Isso quer dizer que se abrem, 
assim, formas de lutas mais complexas, 
devido ao inter-relacionamento dos 
processos econômicos e sociais. 

Nesse sentido, um dos anticorpos 
fundamentais para neutralizar a conta
minação das mensagens alienantes e 
distorcidas é reforçar a identidade cul
tural, os valores humanos e o amor pela 
paz e pelo progresso social. 

Apesar das desigualdades e das li
mitações do Terceiro Mundo em relação 
aos países industrializados, é preciso 
aprender a desmontar os mecanismos 
da propaganda hegemônica. É necessã
rio enraizar e esclarecer os princfpios 
éticos e solidários que identificam uma 
sociedade construtiva. As perspectivas 
de paz, que decorrem das gestões do 
desarmamento geral e de um eventual 
fim das guerras chamadas de "baixa 
densidade", nos chama a participar 
de outra guerra, a 
das idéias e dos con
ceitos, que é a me
lhor garantia de 
defesa da nossa 
idoneidade, so
berania e desen
volvimento.• 



SUPLEMENTO 
BRASIL 

A 
sucessão presidencial entra na 
curva decisiva dos atos oficiais 
das candidaturas e a campanha 

eleitoral começa a desenhar seus 
contornos, para ganhar as ruas dentro 
de algumas semanas. A fervura pol!tica 
exercida por esta proximidade e por 
outras condicionantes da conjuntura, 
particularmente a situação econômica, 
determina, a cada instante que passa, a 
cristalização dos objetivos centrais de 

cada grupo social. Os interesses de um desses grupos você verá na 
reportagem com o vice-presidente da recente Convergência Democrática, 
o empresário Sérgio Ouintela, que descreve as linhas gerais do que 
pretendem os homens de negócios para a próxima etapa da vida pol!tica 
nacional, a se definir em novembro. E como pensam influir nos rumos da 
sucessão, desde já, embora se digam, no momento, órfãos de 
candidaturas. 
Outra reportagem importante suscita o debate em torno do transporte 
urbano, uma chaga aberta em todas as principais cidades brasileiras. 
Irracionalidade e atraso tecnológico formam a base sobre a qual se 
erguem os serviços de transporte de passageiros. Nas metrópoles do país, 
e mesmo em médias cidades, os deslocamentos das grandes massas 
humanas significam altas perdas econômicas e sociais, pelas falhas de tais 
serviços, em função de demoras e desconforto excessivo. Tudo isso é 
agravado pela opção pelo transporte rodoviário, o que significa, nas 
cidades, o absoluto predom!nio do ônibus no transporte dos que se 
deslocam, principalmente na ida e no retorno do trabalho. Em cidades que 
crescem sem parar, haverá ruas o suficiente para que o ônibus se 
encarregue de transportar as massas humanas? 
O transporte é um dos desafios das cidades brasileiras na próxima década. 
Outro é a violência, cujo surto no Rio de Janeiro ganhou as manchetes de 
todos os jornais do pais e até no estrangeiro. Como entender o morticlnio 
e arquitetar soluções? 
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O ato de selvageria não deverá prejudicar o proce o ucesóno bra ileiro desse ano 

Contra a democracia 
cos de Volta Redonda de 
que o equipamento estava 
em situação inadequada de 
manutenção e isto teria ori
ginado a explosão. A res
posta da CS , uma empresa 
em dacadência, foi a pro
messa de abertura de sindi
cância para apurar as res
ponsabilidades. 

A explosão do monu 
mento aos trabalhadores, no 
entanto, desencadeou um 
clima de forte tensão politi
ca, no país, devido, princi
palmente, às diversas greves 
que naquele momento eram 

quando os meios de comu 
nicação divulgaram as acu 
sações dos dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos
de Volta Redonda, que res
ponsabilizaram o Exército 
pelo atentado. Luis Vieira 
Albano, diretor do sindicato, 
disse que a explosão "foi 
obra de especialistas, assim 
como aconteceu no Rio 
Centro. O Exército está por 
trás do atentado, porque ele 
tem esses especialistas". O 
ministro do Exército, gene
ral Leônidas Pires Gonçal
ves, atribuiu a explo,são a 
"uma rea ção da direita, to
mada em contra partida a 

posições rad icais. Ningué vai 
fazer desse episódio outro 
Riocentro. O que está acon
tecendo neste pa is é que há 
vários segmentos que se 
negam a obedecer à lei e à 
ordem. Mas é certo que eles 
receberão a punição dos ór
gãos governamentais". 

O presidente José Sa rney 
tão logo foi informado sobre 
o incidente, nas pri meiras 
horas da manhã, recebendo 
a noticia do ministro chefe 
do Serviço Nacional de In
formação, genera l Ivan de 
Souza Mendes, telefonou ao 
ministro da Justiça, Oscar 
Dias Correia, determinando 
que a Policia Federal se em
penhasse na apuração do 
fato. 

"Foi um ato de selvage
ria". Assim, o presidente do 
Partido Democrata Traba
lhista-PDT, Leonel Brizola, 
definiu o atentado de Volta 
Redonda. Ele disse não 
acreditar que o ato tenha si
do praticado por militares, 
mas por grupos de direita. 
"Foi algum cérebro perverso 
que fez isso, até mesmo 
para deixar mal o Exército e 
os militares, e tentar jogá 
los contra a opinião pública . 
Vamos reconstruir o monu 
mento e montar guarda 
junto a ele para que isto não 

Menos de 1 O horas após 
ter sido inaugurado, como 
parte das comemorações do 
Dia do Trabalho (1'.? de 
maio), foi destruído, com 
uma bomba de alto teor ex
plosivo, o monumento que, 
construido na praça princi
pal de Volta Redonda, ho 
menageava os três operários 
mortos na repressão militar 
à greve de novembro de 
1988, na Companhia Side
rúrgica Nacional-CS N. O 
monumento, projetado pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, 
custou quase CzS 70 mil, pe
sava 15 toneladas e tinha 
seis metros de altura. Mal 
passado esse susto, a popu
lação de Volta Redonda, 
menos de 36 ho ras depois, 
teve novo sobressalto: o 
principal dos três altos-for
nos da CSN explodiu, ma 
tando três operários, ferindo 
outros e cobrindo o centro 
da cidade com uma fumaça 
negra. 

realizadas por 
trabalhadores mo 
bilizados contra 
as perdas sala
riais dos últimos 

A Pxplosão do alto-forno: sabotagem ou problemas de manutenciio' 

O acidente do alto-forno, 
apesar das mortes e do 
prejuízo de CzS 1 milhão, te
ve sua repercussão limitada 
ás denúncias dos dirigentes 
do Sindicato dos Metalú rgi-

meses, sobretu
do após o plano 
Verão. Soman
do-se a isso tu
do, o governo se 
preparava para 
enviar ao Con
gresso a medida 
provisória que 
regulamenta o 
direito de greve. 

A tensão au-
mentou muito 
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aconteça de novo. Muitos 
monumentos, como a carta
testamento de Getúlio Var
gas, foram destruídos, em 
vãrias partes do pais, e hou
ve casos em que civis prati
caram a destruição e deixa
ram até pedaços de farda
mento do Exército, tentando 
culpar os militares". 

Brizola afirmou que o 
atentado não deverã preju
dicar o processo eleitoral 
e lembrou a Argentina, que 
passou por episódios mais 
graves e teve suas eleições 
realizadas em clima de nor
malidade. Mãrio Covas, can
didato do Partido Socialista 
Democrãtico Brasileiro-PS
DB à presidência da Repú
blica, também é de opinião 
que nada irã impedir o pro
cesso democrãtico que o 
pais vive. "Episódios como 
esse de Volta Redonda", as
sinalou ele, "têm acontecido 
sistematicamente nos anos 
eleitorais e são provocados 
por certos grupos, que in
sistem em prejudicar a de
mocratização do pais. Es
pero que dessa vez se vã ao 
fundo da questão e não se 
deixe impunes os culpados". 

O candidato do Partido 
dos Trabalhadores-PT à 
presidência da República, 
Lufs lnãcio Lula da Silva, in
crédulo e irritado, disse que 
o ato foi "uma provacação 
da direita, que estã perden
do o seu auto-controle e a 
própria credibilidade. Estão 
partindo para a ignorância. 
É preciso reafirmar a neces
sidade de uma campan ha 
pacifica". 

Lula lembrou que ostra
balhadores nunca destroe·m 
monumentos. " A direita", 
assinalou ele, "dã nome a 
ruas, homenageia seus he
róis em placas, ergue estã
tuas e nunca a esquerda ex
plodiu nenhuma destas coi
sas". 

Boqa, Barco e Sarney passeiam pelo rio Amazonas 

Pacto histórico 
"Os países desenvolvidos 

devem traduzir sua preocu
pação com a conservação do 
meio ambiente através de 
medidas concretas, tais co
mo a concessão de emprés
timos e assistcia tecnológi
ca. Em lugar de imposição, 
esperamos ver a criação de 
novos fluxos de recursos 
para projetos de proteção 
ambiental". 

Esse é um dos principais 
pontos do documento assi
nado pelos presidentes dos 
palses amazon1cos Alan 
Garcia (Peru), Rodrigo Ce
ballos (Equador), Carlos 
Adrés Perez (Venezuela), 
Virgilio Barco (Colômbia), 
Hugh Desmond Hoyte 
(Guiana), Ramsewak Shan
ka r (Suriname) e pelo chan
celer boliviano, represen
tante do presidente Paz Es
tensoro, ministro Valentin 
Abecia Baldivieso, além do 
presidente José Sarney, que 
foi o anfitrião do encontro, 
realizado em Manaus, logo 
no inicio de maio. 

O documento, denomi
nado Declaração de Manaus, 
deixou bem claro que, se 
forem mantidas as condi
ções atuais em relação à di
vida externa dos palses da 
Região Amazônica, ficarã 
impossível para eles salda
rem seus compromissos. 

Para o presidente Sarney, 
é de responsabilidade dos 
brasileiros preservar a Ama
zônia e mantê-la Integra, 
não aceitar as ingerências 
que, a título de defender o 
meio ambiente, desejam 
exercer interesses subalter
nos. Os países da bacia 
amazonica, segundo ele, 
estão abertos à ajuda finan
ceira das nações desenvolvi
das para executar progra
mas de defesa da ecologia, 
desde que não tenham de 
abdicar de sua soberania. 

Os presidentes anuncia
ram a criação de um insti
tuto de integração dos paí
ses amazônicos, com sede 
na fronteira Brasil-Guiana
Venezuela, para supervisio
nar a política que agora os 
países da região adotaram 
para explorar aquela ãrea de 
forma racional. O encontro 
de Manaus foi o primeiro, a 
nlvel presidencial, desde a 
criação do Pacto Amazônico, 
em 1978. 

Coincidiu com a realiza
ção do encontro a divulga
ção, pe lo Instituto de Pes
quisas Espaciais-lnpe, em 
São Pau lo, de um relató_rio 
no qual seus dirigentes ad
mitiram ter subestimado a 
devastação da Amazônia em 
estudo, divulgado dia 6 de 
ab ril. De acordo com os no-

vos números, 
o desmatamento 
sobe de 251,4 mil 
quilômetros qua
drados para 343,9 
mil quilômetros 
quadrados, cifra 
36,8% maior que 
a apresentada 
anteriormente. Os 
92,5 mil quilô
metros quadra-
dos de diferen
ça correspondem 
ao dobro da ãra 
do Estado do Rio 
de Janeiro. Em 

termos percentuais, sobe de 
5, 12% para 9,3% a ãrea de
vastada da floresta amazôni
ca. 

A reunião dos pa!ses da 
região amazônica, realizada 
em Manaus a 5 de maio, foi 
um acontecimento diplomá
tico marcante. Estiveram 
presentes os seguintes che
fes de Estado: José Sarney, 
do Brasil, Alan Garcia, do 
Peru, Rodrigo Ceballos, do 
Equador, Carlos Andrés 
Pérez, da Venezuela, Virgilio 
Barco, da Colômbia, Hugh 
Desmond Hoyte, da Guiana, 
Ramsewak Shankar, de Sri
name, e o ministro das rela
ções exteriores da Bolívia, 
Valentim Abecia Baldivieso, 
que representou o presi
dente Paz Extensoro, im
possibilitado, pelas eleições, 
de sair de La Paz. 

As decisões da conferên
cia tomaram em considera
ção os sentimentos dos po
vos da região, que exigem 
uma nova pol!tica para a 
Amazônia, que harmonize 
desenvolvimento econômico 
com defesa do meio am
biente e submeta cada pro
jeto ao crivo da soberania de 
cada pais. No tema dos dis
cursos e na declaração sobre 
a reunião essas condições 
foram não apenas retorica
mente citadas, mas enfati-
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camente definidas. 
Foi, sem dúvida um pas

so importante na maneira de 
encarar o problema amazô
nico. Seria ineficaz encarar a 
situação da região como um 
problema de cada pafs, mas 
não foi fácil concentrar es
forços para uma avaliação 
comum e o lançamento das 
bases de uma polftica que 
comprometa a todos. 

Sempre esteve ar a difi
culdade maior. A posição 
dos EUA nesse tema, como 
em tudo o que se refere à 
América Latina, é clara: se 
pode, veta; e, se não tem 
condições, pelo menos se 
opõe à unidade dos Estados 
interessádos, preferindo que 
cada governo atue isolada
mente. Algo parecido com a 
divida externa e o intercâm
bio comercial. 

O expressivo êxito dessa 
reunião foi o fato de que se 
realizou e a um nivel tão re
presentativo, com um idio
ma comum e propósitos 
muito assemelhados. 

O Suriname ou o Equa
dor têm muito mais a dizer 
sobre a preservação da flo
resta do que o sr. Bush. Se a 
região avança para alguns 
princfpios comuns, na for
maulação de uma polftica 
para toda a América, com a 
defesa do meio ambiente, o 
racional aproveitamento das 
suas riquezas e o desenvol
vimento econômico inde
pendente, não há dúvidas de 
que será mais fácil encontrar 
recursos financeiros e tec
nólogicos, que transformem 
a região num formidável 
instrumento de progresso 
para os pafses que a inte
gram, com a preservação de 
um dos maiores bens natu
rais da humanidade. 

Por tudo isso, o novo 
pacto amazônico foi um 
acontecimento de extraordi
nãria significação histórica. 

A opção 
ferroviária 

O último número do bo
letim da Associação Brasi
leira da Indústria Ferroviá
ria-Abifer circula com um 
lembrete em destaque: Fer
rovia bem equipada evita que
bra-quebra. O conselho é in
teligente e correto, ao con
trãrio dos que vêm nas fre
quentes crises de humor dos 
passageiros ferroviários su
burbanos apenas uma ex
plosão de má educação a ser 
reprimida a golpes de cas
setete. 

O transporte ferroviário 
nas regiões metropolitanas 
atende hoje a pouco mais de 
quatro milhões de passa
geiros/dia, quando já deve
ria estar transportando pelo 
menos o dobro. Fatalmente, 
dentro de quatro anos os 
passageiros de trens subur
banos serão oito mi
lhoes/dia, e não se conhe
cem planos adequados para 
dar atendimento à futura 
demanda. Enquanto isso, a 
demanda excedente é aten
dida por um crescentemente 
louco sistema de ônibus, 
que já não cabe direito nas 
ruas e que torna viagens ur
banas e intermunicipais de 
poucos quilômetros exercí
cios diários de tortura rodo
viária. (Veja, a propósito, re
portagem sobre a questão 
do transporte urbano, à pá
gina 56). 

Enquanto isso, a Alema
nha Federal, que tem marco 
para queimar em gasolina 
nas rodovias, prefere am
pliar suas linhas ferroviárias: 
no momento, estende sua 
malha por mais 1.000 km. A 
Alemanha Federal, que tem 
território inferior a 4% do 
Brasil, já possui 27,4 mil km 
de ferrovias, tanto quanto o 
nosso país. 

PLEHENTO BRA IL 

Ferrov ias deficientes nas metrópoles 

Desrespeito 
A Constitu ição brasileira 

determina turno de seis ho
ras de trabalho e jornada de 
44 horas semanais, mas nem 
as empresas estatais cum
prem isto. As pequenas e 
médias empresas privadas, 
que são obrigadas a pagar 
encargos trabalhistas relati
vamente elevados, fraudam 
descaradamente a nova 
Carta, enquanto as grandes 
empresas o fazem de ma
neira mais sofisticada. Mas o 
desrespeito constitucional, 
no pafs, não pára por aí. Os 
juros, por exemplo, estão fi
xados em 12% ao ano, o 
que, aliás, foi objeto de in
tensa polêmica, quando esta 
decisão foi votada pelos 
constituintes. Agora, vê-se 
que tudo não passou de 
brincadeira, perto do que se 
tem cobrado de juros (no 
i,nício do plano Verão, a taxa 
chegou a mais de 20%, ao 
mês!), na ciranda do merca
do financeiro, que tomou 
conta do pais. 

A Constituição foi desfi
gurada pelo próprio gover
no: como ela veio regula
mentar também a concessão 
de rádio e tv, pouco antes de 
sua promulgação, o poder 

' a Carta 
executivo distribuiu quase 
400 canais de rádio, sendo 
29 de emissoras de televi
são. Funcionários públicos 
têm sido contratados sem 
concurso e fora renovados 
incentivos fiscais sem a 
anuência do Congresso. Os 
governos estaduais, por sua 
vez, agora proibidos de vei
culação de propaganda com 
dinheiro público já se adapta
ram a esta nova realidade. O 
governador paulista, Orestes 
Ouércia, por exemplo, agora 
tem sua publicidade feita 
pela Associação São Paulo 
em Ação, movimento dirigi
do pelo ex-ministro do Tra
balho Murilo Macedo. 

Até hoje, o Brasil já teve 
sete constituições, uma 
no Império e seis em cem 
anos de República. Umas 
mais outras menos, todas 
elas tiveram pontos impor
tantfssimos, principalmente, 
nos chamados capítulos dos 
Direitos Sociais, sempre 
desrespeitados. A questão é 
polftica: bem ou mal, a atual 
Carta Magna do país traz 
avanços significativos, que 
não se pode deixar perder 
como "letras mortas" sobre 
folhas de papel. 
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Contra 
as drogas 

Os profissionais da ãrea 
de saúde mental de São 
Paulo vão ter um centro de 
formação e capacitação no 
tratamento de drogados, 
para atendimentos assisten
cial nas comunidades e nos 
bairros. A luta contra o uso 
de drogas, tanto das lícitas 
(ãlcool, por exemplo), como 
das ilícitas (maconha e co
cafna), estarã centrada em 
três pontos: prevenção por 
meio da educação, trata
mento hospitalar na desin
toxicação e readaptação à 
sociedade. A questão das 
drogas, entre os paulistas, jã 
vem sendo tratada em dife
rentes órgãos estaduais, em 
esforços isolados, que pas
sarão agora a ser aglutina
dos no novo centro. Segun
do o coordenador do Pro
grama de Saúde Mental de 

São Paulo, o psiquiatra Nil
son Ferraz Paschoa, toda a 
experiência acumulada no 
com bate às drogas estã 
dando origem a um docu
mento para ser incluido na 
próxima Constituição esta
dual. Outra iniciativa nessa 
ãrea é o contato sistemãtico 
que vem sendo feito junto a 
empresas para que sejam 
contratados ex-drogados, 
como parte do processo de 
reabilitação. 

Os 
do 

credores 
Brasil 

O Citicorp, controlador 
do Citibank, .é o maior cre
dor brasileiro privado. O 
grupo tem 3,3 bilhões de 
dólares para receber do Bra
sil. O ex-ministro das Fa
zenda, por dois governos, 
durante o regime militar, 
Mãrio Henrique Simonsen, 
um dos responsãveis pelo 
enorme crescimento da dí
vida externa brasileira, ocu
pa hoje uma das diretorias 
desse banco, tendo assento 
no board que se reúne duas 
vezes por meses, em Nova 
Iorque, para dirigir os inves
timentos do grupo no mun
do inteiro. 

Depois do Citicorp, o 
grande credor do Brasil é o 
Bank Of America (2,5 bilhões 
de dólares), seguido do Cha
se Manhattan (2 bilhões de 
dólares), Hanover Trust (1,9 
bilhões) e o Midland Bank, 
este da Inglaterra, com 1,7 
bilhão de dólares. 

O Brasil deve a 261 ban
cos privados, na sua grande 
maioria pequenas institui
ções financeiras de atuação 
regional, nos seus países de 
origem. O valor oficial da dí
vida, em dezembro do ano 
passado, era de 114,9 bi
lhões de dólares, segundo a 
publicação "Brasil Programa 
Econômico", editado tri
mestralmente pelo governo, 
com os números oficiais das 
contas nacionais. Quanto à 
composição por moedas da 
dívida do país, 68% são dó
lar, 11,2% são iene e 7,6% 
correspondem a marco. O 
restante é de moedas diversas. 

Gravidez 
mata 

No Rio de Janeiro, mor
rem anualmente cerca de 
200 mulheres, na faixa en
rtre 20 e 29 anos de idade, 
em consequência de pro
blemas na gravidez ou na 
hora do parto. A superin
tendente de Saúde Pública 
da secretaria estadual de 
Saúde, professora Diana de 
Carvalho, dispõe de estudos 
que mostram que esse nú
mero pode crescer de 30% a 
50%, quando consideradas 
outras causas de morte, que, 
à primeira vista, não pare
cem ter ligação com gravi
dez ou parto. "No atestado 
de óbito", explica ela, 
"consta, por exemplo, que 
uma mulher morreu de pa
rada cardíaca. Isso não diz 
nada. Quando vamos inves
tigar, descobrimos que foi 
resultado de problemas de 
parto". 

A mortalidade de partu
rientes, no Rio, é de 62 em 
cada 100 mil mulheres que 
dão à luz. No Brasil, a média 
é de 150 por 100 mil partos, 
taxa dez vezes maior do 
que a registrada na I ngla
terra. 

Segundo Diana de Car
valho, o número de consul
tas para acompanhamento 
pré-natal é bem menor do 
que deveria ser, revelando, 
em parte, a falta de assistên
cia existente no setor. Os 
problemas que aparecem na 
gravidez são eclãmpsia e to
xemia gravfdica (hipertensão 
que se inicia nesse perfodo), 
que, se não forem controla
dos, podem matar. 

Repúdio a 
Komeini 

Os escritores brasileiro·~ 
repudiaram publicamente a 
decisão do aiatolã Komeini 
de instigar o assassinato do 
poeta Salman Rushdie. 
"Não apoiamos ofensas à 
concepção religiosa das pes
soas. Mas, é inaceitãvel que 
ainda se incitem adeptos a 
que matem o autor de um 
livro, em troca de dinheiro e 
salvação eterna". Assinaram 
o documento, entre outros, 
o jornalista e escritor Clóvis 
Sena, colaborador de tercei
ro mundo, Fernando Henri
que Cardoso, senador pau
lista, senador Mãrio Maia, 
do PDT do Acre, e o reito_r 
da Universidade de Brasília, 
Cristovam Buarque. 

Até que 
enfim 

O Brasil estabeleceu rela
ções diplomãticas com a Re
pública do Vietnã. As nego
ciações foram realizadas em 
Havana e a delegação brasi
leira foi chefiada pelo se
cretãrio geral do ltamarati, 
embaixador Paulo de Tarso 
Flexa de Lima. 

A guerra do Vietnã ter
minou na década passada e, 
desde então, o país tem um 
governo internacionalmente 
reconhecido, estãvel e re
presentativo. 

Naturalmente, deve-se 
saudar como positivo este 
ato diplomático, mas la
mentar que o reconheci
mento ocorra com tanto 
atraso. A demora deve sig
nificar que, até agora, pre
dominaram não as nossas 
razões, mas as pressões nor
te-americanas contra a nos
sa aproximaçãomm o Vietnã. 
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O prograll)~ dos 
empresar10s 

Dispostos a influir na sucessão presidencial, os empresários reunidos na Convergência Democrática dizem estar 
ainda atrás de um candidato, que se comprometa com a modernização da sociedade brasileira 

Antônio Carlos da Cunha 

A 
o consagrar nas urnas o próxi
mo presidente da República, a 
nação brasileira estarã legando 

ao escolhido suas esperanças e a res
ponsabilidade de resolver a extensa 
gama dos imensos problemas com que 
se depara o país, nos campos social, na 
economia, no funcionamento institucio 
nal. 

Cada grupo tem seus interesses e 
uma identificação mais ou menos ime
diata com algum candidato. Mas, a 15 
de março do próximo ano, estarã assu
mindo o governo um presidente que 
necessariamente estarã identificado 
com uma maioria, mas não com a una
nimidade. Na administração de um país 
que se considera na soleira do desen 
volvimento, ele terã que adotar as pro
vidências adequadas para o empuxe fi
nal. Serão reformas profundas? Serão 
medidas que contemplem detalhes hoje 
em segundo plano? Seja quem for o 
eleito, terã de um lado a pressão social, 
de outro a pressão empresarial, os dois 
pólos que parecem inconciliãveis no 
Brasil. 

Abaixo, o leitor acompanharã uma 
entrevista com o empresãrio Sérgio 
Quintela, vice-presidente da Conver
gência Democrãtica, o grupo político 
sl!lrgido recentemente, com o declarado 
objetivo de expressar os anseios do alto 
empresariado, no correr do jogo suces
sório e durante o próximo governo. 

O que querem estes empresãrios? 
Que Brasil projetam? Como esperam 
ver o próximo governante assumir polí
ticas que considere essenciais para a so-
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ciedade brasileira? Que condiciona
mentos esperam conseguir? 

Nesta entrevista, o empresãrio 
Quintela define o movimento como de 
centro, interessado em reduzir a pre
sença do Estado na economia, e se diz 
preocupado com o choque social em 
curso no país, ante a existência de uma 
cada vez menor fração rica e de cres
cente maioria miserãvel. 

Os dualismos 

O que é a Convergéncia Democrática? 
- É um movimento político, não par-

Quintela: 
movimento 
de idéias 

tidãrio, nos termos 
da Constituição, 
que não só legaliza, 
como estimula mo 
vimentos de cida
dania. A Conver
gência reúne pes
soas de variadas li
gações partidãrias e 
posições na socie
dade. Temos pro-
fessores, 
médicos, 
mistas, 
rios, etc .. 

juristas, 
econo

empresã-

Mas, os empresá
rios defensores da li
vre iniciativa são os 
que têm de fato maior 
peso dentro do mo
vimento, não é isto? 

- Temos atê um 
número não muito 

grande de empresãrios. Todos os que 
subscreveram a Convergência podem 
ser definidos como empresãrios nacio
nais, ligados à liberdade de iniciativa e 
preocupados com a eliminação dos 
dualismos social, econômico e político, 
que vivemos dentro da sociedade bra
sileira. 

O que o Sr. chama de dualismo? 
- O Brasil tem hoje uma parcela 

muito grande da sua população vivendo 
em condições realmente lamentáveis, 
sobretudo considerando que somos 
uma economia já expressiva, estamos 
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entre as 10 principais do mundo. O dua
lismo social ai estã entre uma sociedade 
moderna, em alguns centros importan
tes, como São Paulo, Rio, Minas, Sul do 
pafs e interior de alguns Estados, e, de 
outro lado, um contigente enorme de 
pessoas marginalizadas, com nfveis ex
cessivamente baixos de renda e condi
ções deficientes de habitação, sanea
mento, educação, saúde, alimentação, 
etc .. 

Jã o dualismo econômico, altamente 
perigoso, é o Estado brasileiro, absolu
tamente incapaz de exercer suas fun
ções mais elementares, no campo da 
saúde, transporte, educação, habitação 
e até mesmo em termos de segurança 
pública. Isso, de um lado. Do outro, hã o 
setor empresarial moderno, seja na 
agricultura, pecuária, indústria, comér
cio ou serviços. 

Quanto a dualismo polftico, comple
xo de ser resolvido, foi criado pela 
Constituição. Temos um regime em que 
o parlamentarismo não apenas assumiu 
enorme responsabilidade, quase de co
gestão, juntamente com o executivo, 
mas em que as fronteiras de autoridade 
não estão adequadamente definidas. Ou 
seja, um poder legislativo muito forte, 
mas que não é um regime parlamenta
rista. Temos um presidente da Repúbli
ca que não dispõe, como deveria, num 
regime presidencialista, dos instru
mentos necessários à condução da coisa 
pública. 

O próximo presidente, portanto, terã 
de enfrentar esses dualismos com gran
de empenho, contando com o respaldo 
não apenas popular, mas, sobretudo, 
polftico. São reformas eminentemente 
estruturais e necessárias para que o pais 
se modernize. 

Para o Século XX 1 

Que tipo de colaboração a Convergên
cia espera levar ao novo governo para que 
esse objetivo seja atingido? 

- Somos um movimento de idéias, sem 
a pretensão de substituir os partidos polfti
cos, que têm a sua finalidade, organização 
e o objetivo de alcançar o poder, para que 
a sua doutrina vingue e o seu programa de 
governo seja implantado. A Convergência 
quer mobilizar a sociedade brasileira, para 
que ela mesma corrija os seus dualismos 

e suas distorções de forma não radical. As 
transformações devem ser feitas sem 
traumatismos. 

O Brasil precisa ingressar na década 
de 90 e no século 21 como um pafs mo
derno. Caso contrário, correremos o risco 
de entrarmos na mesma rota de deteriora
ção, empobrecimento e atraso que muitos 
pafses do Terceiro Mundo vivem hoje, co
mo o Peru, a Colômbia e começa, perigo
samente, a ser o caso da Argentina. Há 40 
anos, a Argentina era um pafs próspero e 
com todas as condições de entrar para o 
Primeiro Mundo. Tinha renda superior .1 
Itália e pujança econômica que superava a 

li 
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intervenha de forma a inibir as iniciati
vas do cidadão. 

(N.R.: A propósito dos países cha
mados tigres asiáticos, veja edição nc:> 
117, p. 51: "Como se faz um tigre"}. 

A Convergência já escolheu o seu can
didato a presidente da República? 

- Ainda não. Quando formamos o 
movimento, no final de 1988 e no inicio 
deste ano, a nossa meta era primeiro 
aglutinar as forças de centro, não com
prometidas com partidos polfticos. A 
escolha serã feita após o conhecimento 
do programa de governo do candidato. 

O que certamente 

Todos os outros partidos 
( à exceção do PT e POT ) 

estão fragmentados. 

vai pesar nessa es
colha é a coerência 
do programa de 
governo com o pas
sado do candidato. 
O nosso apoio, se
não decisivo, pelo 
menos poderã con
tribuir para que es- , Isso porque se candidato amplie 

não souberam captar sua faixa de pene
tração no centro 
democrático brasi-

o que a sociedade deseja, 
porque se· acomodaram 

leiro. 

Muitos 
que criaram a Con
vergência são oriun
dos do Partido da 
Frente Liberal-PFL. 
Por que esse afas
tamento do partido? 

no clientelismo e fisiologismo, 
que são métodos arcaicos 

de se fazer política.~ - O que ocorre, 
no PFL, é idêntico 

Espanha. Hoje, está no 50'.! lugar, na rela
ção das principais economias do mundo 
ocidental. 

O que seu movimento acredita que de
va fazer o próximo governo para tirar o 
Brasil das dificuldades atuais? 

- A Convergência tem o papel de 
aglutinar pessoas em torno daquilo que 
entendemos ser idéias modernas e li
berais, no sentido do que estã ocorren
do na Europa e em países asiáticos. Isso 
significa, numa palavra simples, liber
dade, não apenas polftica, mas sindical e 
de empreender, de realizar, de poder 
conduzir sua vida, sem que o Estado 

ao que acontece em 
quase todos os outros partidos. Prati
camente, isso não se deu apenas com o 
PT - por ser um partido fortemente 
ideológico, de doutrina muito clara, na 
medida em que todos os seus dirigentes 
são marxistas - e com o PDT, pela in
discutlvel liderança e uma chefia incon
testável do ex-governador Leonel Bri
zola. Todos os outros partidos estão 
fragmentados. Isso porque não soube
ram captar o que a sociedade deseja, 
porque se acomodaram no clientelismo 
e fisiologismo, que são métodos arcai
cos de se fazer polftica. Portanto, são 
partidos que não respondem aos an
seios da sociedade brasileira. É claro 
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que, dentro desses partidos, M pessoas 
que são identificadas com o que existe 
de melhor e de mais moderno na vida 
pública do país. Mas, os partidos per
deram a sua capacidade de formular 
programas, doutrinas e de serem con
fiáveis, como instituições partidárias ca
pazes de levar um projeto ao seu fim. 

A questão amazônica 

As disputas dentro dos partidos são 
positivas para a democracia, o Sr. não 
concorda? 

- É claro. Na verdade, estamos um 
pouco desacostumados em relação , 1 

disputas dentro dos partidos. Deve-st 
entender que democracia se faz com , 
vit6ria da maioria e o respeito pel,. 
maioria. Também é preciso que se res
peite a minoria. Se todas as vezes qu( 
há uma disputa e quem perde fica za n
gado e sai, não teremos democracia, 
que se forma dentro de partidos que te
nham coincidência de doutrina. Se não, 
em vez de partido, é uma frente, porq ue 
deixa de ter unidade doutrinária. Aque
les, que acham que expressam melhor ,1 
doutrina e a proposta do seu partido, 
disputam a liderança partidária. Ga
nhando, assumem a chefia e viram ca n
didatos. Os que perderam deverão ten
tar ganhar da pr6xima vez. Se não no· 
habituarmos a isso, nunca faremos ner · 
partidos fortes, nem uma democraci, 
estável. 

Qual a expectativa da Convergên, 
em relação ao segundo turno das eleiçõ, 
deste ano? 

- Se possível, não deveremos ter 
candidato conservador disputando o 
turno final. É preciso que tenhamos 
uma disputa eleitoral que leve à presi
dência da República uma pessoa preo
cupada em proceder a mudanças, que 
imponha abertura e alterações no status 
quo. Essas transformações, entretanto, 
não devem atrelar o pafs a opções atra
sadas. 

Estamos vivendo uma polêmica mun
dial em torno da Amazônia e o meio am
biente. Como o Sr. vê essa questão? 

- Com preocupação. É clara a neces
sidade de defendermos as nossas rique
zas e · a nossa ecologia. É fundamental 
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que não destruamos a natureza, não 
apenas na Amazônia, mas no país in
teiro. Entretanto, olhamos um pouco 
atravessado o súbito interesse interna
cional pelo problema. Aliás, o termo sú
bito é impróprio, porque o processo de 
tentar influenciar o futuro daquela re
gião é antigo. Tem pelo menos 100 
anos, que sucessivas levas de coloniza
dores buscam moldar a Amazônia. Pre
cisamos ficar atentos. Há interesse por 
trás disso. A importância da região, com 
suas riquezas minerais, agr!colas e no 
forneci mento de energia elétrica, sem
pre despertou cobin. Todo cuidado é 

,, 
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sobre o que foi feito com as riquezas 
florestais ou minerais dos Estados Uni
dos ou Europa, e nem tinha porquê. O 
dia em que um país transferir a outro as 
decisões sobre o seu territ6rio, este país 
perdeu sua soberania e entrou definiti
vamente na linha das nações coloniza
das. 

Estancar sangria da dívida 

O próximo governo deve ou não pagar 
a d(vida externa? 

- As dívidas externa e interna fazem 
parte de alguns mitos que se vêm crian-

Se possível, 
elo, no país. Temos 
11m PIB de 320 bi
lhões de d61ares e 
1ma economia pa

ra lela de mais uns 
30%. Portanto, es
ta mos falando de 
PIB em torno de 
130 bilhões de d6-
la res. Isso quer di-
1er que o Brasil de
.,e entre 21 e 22% 
lesse PIB. a Aus

trá lia, por exemplo, 

não deveremos ter 
candidato conservador 

disputando o turno final. 
r· preciso que tenhamos 

uma disputa eleitoral que leve 
à presidência da República 

uma pessoa preocupada 

leve 38%. A Coréia, 
10%. A Argentina, 
~0%. O México, 60%. 

Vê-se, assim que 
a dívida externa não 
é um peso expres
sivo sobre a nossa 
economia, basta 
que consigamos 
nos organizar, in
ternamente. É claro 
que não podemos 

em proceder a mudanças, 
que imponha abertura 

e alterações no ." status quo :' 
pouco, para não sermos ingênuos e, a 
pretexto de defesa ecológica, passarmos 
a instrumentos úteis e inocentes dos 
interesses econômicos internacionais. 
Nossas fronteiras econômicas naturais 
estão no Centro-Oeste e na Amazônia e 
ninguém vai impedir o desenvolvimento 
brasileiro. 

O que se deve esperar do próximo go
verno em relação ao problema? 

- Uma postura firme na defesa da 
ecologia e na ocupação racional da 
Amazônia. Uma recusa absoluta em re
lação a qualquer tipo de intervenção 
externa. Aliás, não demos uma palavra 

fi ca r eternamente sujeitos a flutuações 
nas taxas de juros, sobre as quais não 
temos nenhum grau de influência. É 
importante que o futuro presidente, 
com o respaldo da maioria absoluta do 
eleitorado, como a Constituição prevê, 
enfrente esse problema com muito rea
lismo. É inútil, quase infantil, partir para 
um confronto, na linha da morat6ria, 
que a nada levará, a não ser ao isola
mento brasileiro. 

De outro lado, é preciso não ceder de 
forma absoluta aos interesses dos cre
dores. Existe, no mundo, sobretudo nos 
setores não-financeiros e nas classes 
políticas, a compreensão de que o pro- .. 
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blema da divida deixou de ser restrito 
entre credor e devedor. A divida é uma 
responsabilidade coletiva e, como tal, 
deve ser partilhada. Um governo que 
enfrente com seriedade os problemas 
internos, que equacione os nossos des
regramentos no setor financeiro, vai ter 
autoridade muito grande para buscar a 
negociação adequada e soberana. Isso 
tem que ser feito, particularmente 
quanto aos juros, que são remetidos 
para o exterior e que, se limitados no 
seu fluxo, abrirão espaço para o cresci
mento económico que tanto precisamos. 

O pais tem demonstrado uma vitali
dade enorme na geração de superávit 
comercial, que não pode mais ser utili
zado só para o pagamento dos juros. O 
superávit deve abrir espaços para im
portações, não só porque assim se via
biliza o combate à inflação, mas porque 
isto permite que o pais venha a se mo
dernizar pela compra de equipamento e 
tecnologia. O novo presidente, com a 
autoridade das urnas e das reformas 
internas, negociará de forma adequada 
o fluxo de juros compatível com as nossas 
neoessidades de crescimento económico. 

O que fazer com a d(vida interna, hoje 
quase 80% da externa? 

- O Reino Unido, o Japão, os Esta
dos Unidos e outros palses têm dividas 
internas maiores que a do Brasil. O nos
so problema é a forma de financiar essa 
divida. Enquanto nesses países as dívi
das são financiadas a prazos longos, de 
18 até 20 anos, a nossa, aqui no Brasil, é 
financiada por 24 horas, por falta de 
certeza na economia, porque as fnstitui
ções públicas e o governo não têm cre
dibilidade, e por causa da inflação. 

A rolagem da divida por 24 horas 
exefce pressão absolutamente insupor
tável sobre as contas públicas e a pou
pança nacional. O novo presidente terá 
que mudar o perfil da dívida, para um 
prazo razoável de financiamento. No 
momento em que voltar a c_redibilidade 
nas instituições e no governo, a divida 
interna deixa de ser problema. 

Mobilizar a terra ociosa 

O que a Converg~ncia espera que o 
novo presidente da República faça na 
questão da terra? A Converg~ncia acei-

ta a reforma agrária? 
- A solução chega ao Brasil com 

muito atraso. A dualidade social tem 
origem na abolição da escravatura, que 
foi feita apenas no papel. Não foi 
transformada, há 100 anos, em medidas 
de natureza prática, que fizessem com 
que os grandes contingentes de escra
vos passassem a ser proprietários e 
elementos produtivos. 

A reforma agrária, no entanto, não 
pode se transformar numa bandeira que 
afete aquelas unidades produtivas, que 
são responsáveis pelo dinamismo da 
agricultura brasileira, atualmente. Toda 
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Nossa expressiva riqueza hidrelétrica 
estará totalmente consumida em menos 
de 50 anos, muito no início do próximo 
século, portanto. Não somos pais rico 
em carvão. Não temos ainda auto-sufi
ciência em petróleo. O nosso caminho 
natural é a energia térmica nuclear. De
vemos continuar os investimentos nesse 
setor e, se passivei, em tecnologia que 
já esteja sob o nosso controle. Princi
palmente em São Paulo, nossos cien
tistas estão muito avançados nesse se
tor e precisam ser estimulados, eviden
temente de acordo com o que a Cons
titui ção prevê, ou seja, uso pacífico da 

-----------------------~- energia nuclear. 

,, Todo cuidado é pouco, Por que o empre
sário brasileiro volta 
tanto as costas para 
o Terceiro Mundo? 
Não seria mais lógica 

N O I\ 

para nao sermos 1ngenuos e, 
a pretexto de defesa ecológica, 

passarmos a instrumentos 
úteis e inocentes dos interesses 

econômicos internacionais. 

uma aproximação 
mais efetiva, a 
exemplo do que vem 
acontecendo com os 
pa(ses desenvolvi
dos, que estão se fe
chando em mega
mercados? 

Nossas fronteiras 
econômicas naturais estão 

- A economia, 
sobretudo interna
cional, não tem 
mais condição de 
operar em círculos 
muito fechados. no Centro-Oeste e na Amazônia, 

e ninguém vai impedir ão pode mais ficar 
!entro do próprio 

:ials de origem, in
lependente do ta-o desenvolvimento hrasilei ro" 

terra não produtiva e toda a terra usada 
para especulação não merecem perma
necer nas mãos de quem por elas nada 
faz e delas não tira frutos. Toda terra 
produtiva, cujo proprietário investe, 
produz e dá empregos, deve ser prote
gida contra invasões e desapropriações. 

O Brasil parece caminhar para o dom(
nio do ciclo do átomo. A polftica nuclear 
nacional está correta? 

- Estamos a caminho do domínio 
completo do ciclo do átomo e ele não 
deverá ser abandonado pelo próximo 
governo. A energia nuclear é uma fonte 
que não pode ser por nós abandonada. 

manho do mercado 
interno deste pais. AI está o exemplo 
dos Estados Unidos, que, não obstante 
o consumo gigantesco, acabou de fazer 
um mercado comum com o Canadá e 
deverá integrar ai também o México. 
Temos o exemplo europeu, que, apesar 
da pujança das economias da França, 
1 nglaterra, Alemanha, etc., decidiu-se 
pela integração, porque o mercado co
mum de 320 milhões de pessoas é 
muito mais importante do que o merca
do de cada pais. O Brasil, que é um pais 
em expansão da sua fronteira económi
ca, não pode fazer alianças exclusivistas. 
Devemos integrar nossa economia com 
o que existe de mais moderno, o 
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Como anda o trabalhador 
Com uma concentração urbana em torno de 75%, o Elrasil terá agravadas as 
condições dos transportes, hoje considerados já inteiramente 
superados, caros, desconfortáveis e irracionais. Alguma solução à vista? 

Bernadete Duarte 

e orno serão as cidades brasileiras 
no infcio do ano 2.000? Daqui a 
12 anos, o número de cidades e 

megalópoles vai aumentar e a popula
ção - é natural - crescerá substancial
mente. A previsão é de que o número 
da atual população brasileira (147 mi
lhões) sofra um acréscimo de mais 40 
milhões. Dos quase 190 milhões de bra
sileiros, viverão nas cidades cerca de 
140 milhões, que, dentre outras coisas, 
precisarão de transporte, um dos pon
tos críticos já agora. 

Haverá mudanças nos sistemas de 
transporte de massa,· como trens, ôni
bus, barcas e metrô? Há pouco mais de 
uma década para a virada do século -
tempo que seria suficiente para rees
truturar ou modificar o sistema atual vi
gente - questões como essas permane
cem sem resposta. O que existe de con
creto é o sofrimento de pelo menos 55 
milhões de brasileiros - o equivalente à 
população da França - que vivem dia
riamente a dura realidade de se utilizar 
de algum tipo de transporte coletivo: a 
maioria, desconfortável e onerosa. 

O desequilíbrio entre as modalidades de transporte penaliza o deslocamento do trabalhador 

Estamos às vésperas das eleições 
presidenciais e esse pr~blema - que 
afeta significativo número de eleitores, é 
bom lembrar - deve ser analisado. Afi
nal, o caos já é denunciado e sentido 
nas ruas: no quebra-quebra dos trens 
atrasados, nos quilométricos engarra
famentos e nos ônibus superlotados dos 
horários de rush. 

Para o engenheiro Benito Bruno, es
pecialista em Planejamento Regional e 
de Transportes, essa situação é resulta
do da incompetência e inépcia dos go
vernantes e do predomínio do poder 
econômico e da intenção única dos do
nos das empresas de ônibus particula
res de obter lucro. Ele acha que a carga 

horária dos trabal hadores deve ser re
gistrada desde a salda até a chegada ao 
lar, de volta do trabalho e acrescenta: 
"As organizações sindicais deveriam 
pleitear isso. É um ônus pesado e vale 
destacar, provocado pela impossibilida
de dos trabalhadores morarem próximo 
ao trabalho, em face dos baixos salários 
que lhes são pagos". 

Segundo o engenheiro, é competên
cia e obrigação do Estado operar o 
transporte de massa, o que ocorre em 
vários palses europeus, como Suíça, 
França e Inglaterra. Criador de um pro
jeto polêmico, Benito Bruno acredita 
que a solução está, em parte, no trans
porte gratuito e revela, nesta matéria, 
alguns itens de seu projeto até agora 
inédito. Se o programa for colocado em 
prática, beneficiaria todos os usuários 
de transporte coletivo. 

Predomínio rodoviário 

O sistema rodoviário predomina no 
Brasil, uma das distorções frequente
mente apontadas, tanto no caso da mo
vimentação de cargas, quanto no deslo-

camento das grandes massas de traba
lhadores. Prevê-se, contudo, que o ca~ 
minhão, de um lado, e o ônibus, de ou
tro, continuarão ampliando seu predo
mínio, com todos os problemas que isso 
acarreta. Assim, o grande desafio do 
setor é realizar mudanças na atual dis
tribuição modal. 

A redução do crescimento econômi
co do país - afetado pela crise de com
bustíveis, a partir de 1977 - prejudicou o 
transporte de passageiros, tanto quanto 
o de carga. Suas taxas de crescimento 
foram bastante reduzidas, todavia a es
trutura de atendimento à demanda de 
transporte continuou com predominân
cia do rodoviário. 

A rede rodoviária pavimentada no 
Brasil corresponde hoje a pouco mais 
de 120.000 km, isto é, apenas 7 ,0% do 
total. Um índice de extensão (km) por 
área territorial (km 2

) considerado ainda 
muito baixo (0,0I4km/km 2), se compara
do ao de outros países: o índice do Mé
xico é duas vezes maior; o da Nigéria, 
três; o da Austrália, sete e o dos Estados 
Unidos, cinquenta vezes maior. Quais 
os efeitos da falta de manutenção nas 
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estradas? Quando seu estado cai de 
bom para mau, o consumo de combus
tfvel aumenta 58%, o custo operacional 
dos vefculos sofre um acréscimo de até 
38%, o índice de acidentes é elevado em 
50%, e o tempo de viagem pode ser 
ampliado em mais de 100%. 

Quem depende de ônibus para ir ao 
trabalho, vive diariamente um pesadelo: 
filas enormes, estradas esburacadas, 
engarrafamentos, mudanças nos itine
rârios e, principalmente, o desconforto 
dos veículos. Os passageiros do Rio de 
Janeiro - mais de sete milhões - são 

, transportados como animais, na avalia
ção dos técnicos, e isto se deve à defi
ciência no controle exercido pelo Estado 
e pelas prefeituras sobre o serviço 
prestado pelas empresas privadas de 
transporte e pela mâ qualidade dos vet
culos. Esse quadro pode ser observado 
em grande parte das cidades brasileiras. 
A maioria dos ônibus em circulação exi
be atraso tecnológico de 30 anos. Ob
serve o quadro adiante e compare. 

A instabilidade do ônibus nas curvas 
- devido ao chassis alto, que eleva o 
centro de gravidade - causa tensão em 
muitos passageiros. Os mais nervosos 
interrompem a viagem, com medo, 
quando os motoristas trafegam em ve
locidade alta. Para analisar a situação, 
basta cumprir um percurso pequeno: a 
sensação é animalesca, de fera enjaula
da. Dentro do vefculo, a certeza de che
gar ao fim da linha inexiste. Aliados ao 
mau humor e à irresponsabilidade de 
muitos motoristas, a força oentrffuga e até 
um impacto lateral na carroceria podem 
tombar o ônibus antes do ponto final. 

Desde 1985, a frota de ônibus de uma 
cidade como o Rio de Janeiro não au
menta, mantendo-se em 5,8 mil vefcu
los (distribufdos em 600 linhas, perten
centes a 106 empresas), mas a demanda 
aumenta ano a ano e hoje aquela frota, 
já precária para quatro anos atrás, 
transporta diariamente cerca de sete 
milhões de pessoas. 

A Avenida Brasil, principal via de 
acesso dos subúrbios e das cidades pe
riféricas para o centro carioca, recebe hoje 
- nos seus 58 km de extensão - um dos 

; maiores volumes de tráfego de rodovia 
no mundo: 240 mil vefculos por dia. 

Investir nas linhas do metrô é a solu
ção? Para o arquiteto e urbanista Carlos 

Nelson, do Instituto Brasileiro de Admi
nistração Municipal-lbam, e o enge
nheiro Benito Bruno, do Clube de En
genharia, metrô é fantasia. 

Segundo eles, trata-se de uma opção 
de transporte de massa cara demais 
para um pafs subdesenvolvido (70 mi
lhões de dólares/km), que não atende 
aos vários desejos de deslocamento da 
população. Ambos deploram a amplia
ção das linhas do metrô do Rio em dire
ção a Copacabana • . O projeto, orçado 
em 1 billião de dólares - obras já inicia
das e conclusão prevista para 1991 -
pretende ligar a Zona Sul da cidade à 
Pavuna, bairro localizado no limite do 
Rio com a Baixada Fluminense. 

Benito Bruno observa que "o metrô 
no Brasil só beneficia as classes privile
giadas e é bastante discriminatório. Re
pare que só há ar condicionado nas 
composições que atendem a Linha 1, da 
Zona Sul. As composições que circulam 
na Linha 2, que servem à zona suburba
na, não têm ar condicionado e são des
ce nfo rtâveis". 

Ele também condena a implantação 
do trem-bala no Brasil. "Não, nada de 
trem-bala. O pafs não dispõe de recur
sos financeiros para implantar um pro
jeto como esse. O importante nessa fase 
de crise é recuperar e ampliar o número 
de vagões de passageiros su bu rba nos, 
melhorar a administração, dar mais se
gurança e oferecer conforto, como ar 
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condicionado nos vagões. Não é luxo, é 
necessidade. As pessoas que utilizam os 
trens da Central do Brasil são as mes
mas que usam o metrô da zona sul. Na
queles, agem como selvagens; nestes, 
com urbanidade. Diferenças de educa
ção? Não! De tratamentos", observa. 

O sistema ferroviário 

A malha ferroviária suburbana bra
sileira tem 785km de extensão e abran
ge as maiores regiões metropolitanas 
do pafs - com destaque para São Paulo, 
Rio de Janeiro e Recife. As linhas parti
cipam com 9% do transporte urbano: 
2.360.000 usuários. 

Só na Grande São Paulo, atualmente 
com 15 milhões de habitantes, - no ano 
2000 será a segunda maior metrópole 
do mundo - são feitas 46) viagens diâ
rias, correspondentes ao transporte de 
mais de 800 mil passageiros por dia, 
número equivalente ao do Rio de Ja
neiro. 

O atendimento aos usuários das 
ferrovias é tão precârio, que dezenas de 
composições são destrufdas e incendia
das pelos passageiros, todos os anos, 
devido aos atrasos. A Companhia Bra
sileira de Trens Urbanos (CBTU), criada 
em 1984 e vinculada ao Ministério dos 
Transportes, estâ empenhada em au
mentar e modernizar os sistemas de 
trens de subúrbio de São Paulo e Rio de 

QUALIDADE DO TRANSPORTE 

O transporte brasileiro não procura oferecer ao usuário um mfnimo de conforto 
e evita incorporar avanços já antigos em outros centros. Compare os modelos 
básicos de ônibus em circulação nas metrópoles brasileiras e em Nova Iorque: 

Cidades Brasileiras 

- ônibus com chassis de caminhão e 
carroceria de chapas de aço 

- motor com capacidade para 15 to
neladas, mas somente cinco são 
transportadas, no máximo, o que o 
torna desconfortâvel 

- degraus acima de 40 cm do solo 
- centro de gravidade alto, o que 

provoca instabilidade nas curvas 
- motor localizado na frente, perto 

da cadeira do motorista, causando 
fadiga e esgotamento nervoso 

Nova Iorque 

- estrutura da carroceria é apropria
da, de duralumfnio 

- potência do motor condizente com 
o peso mâximo transportado 

- degraus baixos, a 20 cm do solo 
- Centro de gravidade baixo 

- Motor localizado na traseira do 
vefculo, melhorando desempenho 
e reduzindo rufdos 



Desconforto 
e perigo, 
o dia a dia 

Janeiro, para per
mitir a duplicação 
de sua capacidade 
atual, bem como a 
ampliação dos no
vos sistemas de Re
cife, Belo Horizonte 

e Porto Alegre. A CBTU elaborou um 
programa de obras de dois bilhões de 
dólares. 

"O pafs precisa, urgentemente, in
vestir em material rodant'e: peças, va
gões, etc_ Sabe qual é a origem dos 
quebra-quebras? Desespero. As pes
soas perdem um terço de seus dias nas 
estações, esperando trens que circulam 
com atraso ou não aparecem. O passa
geiro não é gado, mas é tratado como 
se o fosse. A indisciplina e a violência 
nascem da impaciência e do cansaço. O 
problema já começa na fila dos guichês, 
que não controlam o acesso das pes
soas às plataformas de embarque, daí a 
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superlotação. Nessa batalha diária para 
se chegar ao trabalho, os desgastes físi
cos e psíquicos são grandes. Acho que 
as lideranças sindicais devem lutar para 
a jornada de trabalho ser contada a par
tir da saída do trabalhador de casa", 
reafirma o engenheiro Benito Bruno. 

Um projeto 

Ele chama a atenção para um projeto 
que idealizou e que ainda espera ver um 
dia aplicado no país. Trata-se, em re
sumo, de um sistema gratuito de aten
dimento aos usuários de transporte co
letivo. Em que consiste esse projeto? 

"Você sabe - diz o engenheiro - co
mo as empresas de ônibus foram cria
das? ·Nasceram do interesse selvagem 
pelo lucro. O resultado ~ o lucro elevado 
que elas obtêm hoje com o sacrifício de 
milhões de pessoas, que utilizam esse 
meio de transporte. Quase todos os 
proprietários dessas empresas nem as 
gerenciam. Só "administram" o lucro 
em passeios pela Europa ou em seus 
iates. Só retornam para pressionar o· 

A PREVIDÊNCIA MU 



Um peso no salário 
O transporte coletivo no Brasil 

surgiu em 1838, com a fundação da 
Companhia de Ômnibus, no Rio de 
Janeiro. Na ocasião foram importa
dos quatro carros de dois andares 
puxados por cavalos. O preço da ta
rifa, 200 réis, era altlssimo na época. 
Hoje a situação não mudou muito. 

Segundo o economista Márcio 
Lassanpe, o problema está no salário: 
65% dos trabalhadores gastam, em 
média, 30% do que ganham ém 
transporte. Em Nova Iorque,. por 
exemplo, uma passagem de ônibus 
custa 75 centavos de dólar, enquanto 
o salário mlnimo gira em torno de 
600 dólares. Este salário mlnimo 
norte-americano paga o equivalente 
a 800 passagens, enquanto o mlnimo 
brasileiro mal paga 400 passagens da 
tarifa mais ba'rata do Rio de Janeiro 
(20 centavos). 

O custo do transporte coletivo é o 
principal ponto de discórdia entre 
prefeituras e empresas de ônibus. Os 
prefeitos, geralmente, queixam-se de 
que seus cálculos nunca coincidem 
com os números apresentados pelos 
em resários. 

governo - em conluio com as multina
cionais montadoras de velculos - visan
do a aumentar as tarifas". 

atual Imposto sobre Circulação de Mer
cadoria (ICM). Aos proprietários de 
carros particulares seriam cobradas so
bretaxas de combustlvel (o dobro ou 
mais), para limitar o uso do transporte 
individual. 

Com os ônibus gratuitos e valor alto 
dos combustlveis, as pessoas optariam 
por andar de ônibus. Todos seriam be
neficiados, o transporte coletivo seria 
melhorado e diminuiria o fluxo de au
tomóveis nas ruas. 

Quanto aos táxis, os motoristas for
maria·m cooperativas financiadas pelo 
Estado e só circulariam os carros com 
quatro portas, rádio e ar condicionado. 
Os carros pertencentes às cooperativas 
seriam abastecidos, sem a sobretaxa de 
combustlvél cobrada aos donos de car
ros e empresas de táxis particulares. 

Benito Bruno diz que a implantação 
de um sistema como esse, no Brasil, 
depende apenas de uma determinação 
do governo. "A crise no atual sistema 
de transporte de massa, que só gera in
satisfação, precisa acabar. Em toda a 
Europa e nos Estados _Unidos, P<?r 
exemplo, o Estado é quem subsidia o 
transporte coletivo. Por que não daria · 
certo aqui?" ~ 

VER. 
A nova Constituição inaugurou um novo tempo para a 

Previdência Um tempo de justiça social e de distribuição da renda 
ondeª" palavra-chave é igualdade para todos os brasileiros. 

E esta dívida social que a Previdência está resgatando agora, 
ampliando seus benefícios, modernizando o atendímento 
e facilitando a vida dos segurados. 

Hoje, os valores das aposentadori?5 e pensões, que 
estavam defasados pela inflação, foram· corrigidos: equivalem 
agora ao mesmo número de salários-mínimos da época 
em que foram concedidos. · 

O atendímento também mudou. Cada pensionista recebe 
seu benefício sem filas, na agência bancária mais próxima 
de casa. E ainda uma grande novidade: agora a Previdência 
é um direito de todos os brasileiros. 

Mas para que essas mudanças aconteçam, é preciso 
que todos paguem a contribuição previdenciária 

Só assim a Previdência vai ter recursos para saldar sua 
dívida com a comunidade, levando o bem-estar a todos, 
sem exceção. Faça a sua parte. 

Pague à Previdência. 

PREVIDE"'NCIA ~ -MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ~ E ASSISTENCIA SOCIAL. 

IAPAS INSTITUTO DE ADMINISTRACÃO FINANCEIRA DA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIÁ SOCIAL. 
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A criminalidade 
expressa carências 
sociais e expõe as 
insuficiências do 

modelo econômico, 
que não incorpora 

a maioria da 
população 

A desorganização social 
O surto de crimes no Rio de Janeiro ganhou as manchetes cfa imprensa nacional e merece análises até no 

exterior, renovando a perplexidade de uma sociedade que não consegue descobrir e praticar solução adequada 

Paulo Marinho 

' ' A organização da sociedade bra
sileira tem, no desrespeito à vida 
humana, uma de suas normas 

mais cruéis. O pressuposto de nossas 
cidades é a negação da cidadania a um 
grande contingente de indivíduos ex
plorados e que vivem na miséria das 
periferias. A prãtica dos grupos de ex
termínio, que florescem nos grandes 
centros, vem de encontro ao discurso 
meramente repressor da direita". É as
sim que o ex-secretãrio de Polícia Civil 
do Rio de Janeiro, Nilo Batista, define a 
gênese da onda de violência que, só no 
último mês de abril, produziu cerca de 
600 homicídios no Grande Rio. 

Ocupante do mais alto cargo da hie
rarquia policial no governo Leonel Bri
zola (83/87), que antecedeu à atual ad
ministração Moreira Franco, o crimina
lista Nilo Batista não se surpreende com 
o volume das mortes, diariamente noti
ciadas pelos jornais cariocas: "Se pe
garmos a média diãria de assassinatos 
verificados em abril último e a multipli-

60 - terceiro mundo 

carmos até o final de 1989, vamos aca
bar constatando que o total bate com os 
números dos anos anteriores e, no final 
das contas, o Grande Rio terã registrado 
em dezembro um total de mortes com
patíveis com o crescimento vegetativo 
da população". Ele vê o problema mais 
além. 

Controle 

Nilo Batista não vê meios de com
parar a violência urbana do Rio .de Ja
neiro com outras metrópoles do mun
do, jã que estas colocaram em prãtica 
estratégias de planejamento e diminuí
ram a criminalidade generalizada que, a 
princípio, envolve todo processo de 
concentração urbana. 

"Cada cidade - afirma - tem incidên
cias maiores ou menores e suas especi
ficidades próprias. O morador da pior 
rua do Harlem conhece seus direitos, jã 
esteve empregado um dia e dispõe de 
um salãrio-desemprego. Por isso, não 
hã como comparar a criminalidade de lã 
com a verificada numa sociedade comq 
a nossa, onde a desorganização é man
tida à força". 

O ex-presidente da Ordem dos Ad
vogados do Brasil-Seccional Rio de Ja
neiro vê, na desorganização proposital 
da sociedade brasileira, uma forma de 
controle, que tem a finalidade de imobi
lizar os grupos marginalizados: "As for
ças da direita não querem que as maio
rias se mobilizem. A explosão, no últi
mo dia 2 de maio, do monumento erigi
do em Volta Redonda para lembrar a 
morte de três operãrios por forças mili
tares na greve de 1988, é um exemplo 
claro de intimidação a um grupo que, na 
ocasião do conflito ocorrido às portas 
da Companhia Siderúrgica Nacional, 
demonstrava coesão em torno de um 
objetivo/' advertiu. 

Interesses 

Nilo Batista identifica entre os man
tenedores da desorganização social os 
grandes empresãrios, banqueiros, in
dustriais e demais segmentos que dela 
se beneficiam. "Eles acumulam suas 
fortunas pagando remunerações avil
tantes aos indivíduos que vivem na mi
séria da periferia, trabalham na cidade 
por salãrio mínimo e podem ser demiti -
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dos, a qualquer momento, por um pa
trão imune a todo tipo de violência e 
quase sempre protegido pela legisla
ção", descreve ele o tipo de relação pre
dominante. 

As estatísti-
cas, aliés, são 
colocadas como 
o primeiro pro
blema a ser en-
frenta do por 
aqueles, que se 
dedicam a estu
dar o que leva 
um indivíduo a 
cometer trans-
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Entre as principais conclu
sões da matéria, o desem-. 
prego não pode ser consi
derado como um convite ao 
crime, jé que 61 % dos 8,672 
presos do Estado tinham 
trabalho regular 
foram encarcerados. 

Como, em nosso pais, "a existência 
vale pouco, mesmo quando se ca lcula o 
seguro pela perda de uma vida huma
na", matar se insere no rol das prMicas 
comerciais, e os grupos de extermlnio 
florescem e refletem bem a desproteção 
que envolve a maior parte da sociedade 
brasileira. "Esses esquadrões-da-morte 
- diz - matam por dinheiro, agem na 
clandestinidade e, até hoje, não se tem 
noticia de quantos assassinos foram 
presos, nem se trouxe à tona os nomes 
dos mandantes ou maiores interessados 
nas chacinas". 

gressoes, que 
vão desde o de-

Nilo: desorganização planejada 

texto - critica Batista - não 
leva em conta que pouquís
simas pessoas, quando deti
das e levadas a julgamento, 
têm a coragem de admitir 

Estatísticas 

Assim como o discurso da direita 
sustenta o simplismo da repressão 
para conter a criminalidade, a es
querda, segundo Nilo Batista, adota 
certas simplificações ingênuas, e que 
dão margem à elaboração de argu
mentos consequentes por parte das 
forças conservadoras. 

"A suposição de que o crime pode 
ser atribuído unicamente aos pro
blemas sociais - destaca - leva al
guns criminólogos a cruzarem dados 
sobre salário mfnimo/desemprego 
com as taxas de criminalidade, sem 

ue qualquer relação seja estabeleci
da". 

lito contra a propriedade alheia até o 
homicldio. Na opinião do ex-secre
tério de Polfcia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro, estas pesquisas às vezes 
recebem leituras tendenciosas, que 
distorcem a realidade e dificultam a 
compreensão do problema. 

Nilo Batista cita como exemplo o 1 

Censo da População Carcerária do Rio de 
Janeiro, encomendado pelas Secre
tarias de Justiça e Planejamento do 
Estado, realizado pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstica-lB
GE e divulgado na edição do Jornal 
do Brasil de 29 de abril último. 

Distorções 

O trabalho - assinala - é impor
tante e demonstra a preocupação das 
autoridades, mas a interpretação, 
que o formador de opinião pública 
deu aos números, contribui para dar 
ao leitor uma visão distorcida e pre
conceituosa. 

Buzunga, Naldo, Càssiano: mortos, o tr.1fico que comandavam na Rocinha continua forte 

que não tinham ocupação ou jamais 
trabalharam em suas vidas". 

Além disso, a leitura da estatística 
não menciona que "todas as ocupações 
listadas se caracterizam pela instabilida
de e alta rotativi-l d . Não bastasse 
a inclusão como a de vendedores, fei
rantes, ambulantes, mecânicos, lanter
neiros, serventes, contínuos, emprega
dos domésticos e auxiliares de escritório 
entre as atividades do chamado traba
lho regular, a pesquisa lista "Trabalha
dores na Agropecuéria", que podem ser 
os bóias-frias, e "Trabalhadores Braçais 
sem Especificação", que podem ter sido 
contratados pa ra agredir os inimigos 
dos contratantes, ironizou. 

Mas, é o primeiro tópico da tabela 
"Ocupações mais frequentes antes da 
prisão" que contém a mais forte contra
dição da anélise desenvolvida por um 
dos jornais mais lidos do país. Ali, a 
ocupação "Pedreiros, serventes de pe
dreiro, pintores e caiadores" aparece 
como a mais frequente entre aqueles 
que ingressaram no crime: "Não é de 
estranhar que estas atividades estejam 
todas ligadas à indústria da construção 
civil, um daqueles setores empresariais 
que enriquecem com o trabalho tem
porério dos operérios e se auto-elogiam 
como o segmento produtivo que ocupa 
mão -de-obra não-especializada e pro
cedente das camadas mais sacrificadas 
da sociedade". 

Responsabilidade 

O criminalista classifica de mecani
cistas interpretações como esta, que 
"encerram o crime num sujeito dife
rente - o parafba da obra - e reduz a 
ocorrência ao que se passou na cabeça 



do indivfduo na hora da ação. A partir 
da publicação do trabalho, está traçado 

1 o perfil não só daquele que já cometeu 
um crime mas, principalmente, dese
nhou-se o retrato-falado daquele que 
virá a ser o principal suspeito e provável 
culpado do próximo delito. Como quem 
enriqueceu às custas da mão-de-obra 
barata nem de longe tem seu nome 
aventado, na análise do processo que 
envolveu o ingresso deste indivfduo na 
marginalidade, as estatfsticas acabam 
sendo utilizadas para escamotear a eva
são de responsabilidade da sociedade", 
observa. 

Nilo Batista identifica, na manipula
ção destas pesquisas, um poderoso ins
trumento de dominação utilizado pelas 
elites e demonstra como os números 
coletados, lidos de maneira diversa, po
.dem perceber outra realidade. 

"Para fundamentar o argumento, se
gundo o qual a ignorância não é causa 
da criminalidade, a matéria aponta que 
20,7% dos reclusos chegaram ao ginásio 
sem completá-lo - raciocina o crimina
lista. Posso dizer, então, que 80% dos 
presos não têm o curso ginasial e en -

xergar neste percentual uma carência 
fatal". Afinal de contas, afirma, ter ape
nas o curso primário e ver mulher nua 
na tevê, vendendo produtos inacessfveis 
a suas posses, pode muito bem induzir 
o indivfduo ao roubo ou ao estupro. 

r.1odelo econômico 

O ex-secretário de Polfcia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro entende que, 
enquanto o modelo econômico vigente 
não for modificado, nossas cidades vão 
conviver com índices alarmantes de as
saltos, roubos, estupros, homicldios e 
toda sorte de delitos. Apesar de reco
nhecer que a polícia do Rio de Janeiro 
está matando no exerclcio de sua fun
ção, Nilo Batista não vê a propalada re
lação entre a insatisfação da corporação, 
que também luta por melhores salários, 
e o aumento das mortes nas ruas da ci
dade. 

"Nos dois dias da greve policial, os 
assassinatos diminuíram e é sempre 
bom lembrar que o trânsito é o maior 
responsável pelas mortes violentas nas 
cidades brasileiras - um terço - seguido 

, 
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de muito perto pelos grupos de exter
mínio, com a polícia ocupando um 
honroso terceiro lugar". (Veja, a propó
sito, terceiro r.iundo, ed. n'.? 115, p.50: 
"Trânsito e desordem pública"). 

O criminalista entende ainda, que, 
quem construiu uma região metropoli
tana onde 600 pessoas são assassinadas 
por mês, falhou em seu intento e tem a 
maior parcela de responsabilidade por 
essas mortes. 

Para Nilo Batista, uma instituição po
licial e um poder judiciário mais demo
cratizados poderão contribuir, funda
mentalmente, no tão aguardado proces
so de reconstrução da sociedade brasi
leira. Ele lembra que a criminalidade 
deve ser tratada à luz de conceitos, que 
IPvem em conta bem mais do que a 
"' pies repressão. Cita, a propósito, o 

criminalista holandês Louk Hulsman, 
para quem o sistema penal deve ser 
abolido, pois faz mais mal do que bem. 

E arremata: "A pena é muito pouco 
para se tratar a questão do crime. Se ela 
ou sua simples ameaça fossem sufi
cientes, não estaríamos convivendo com 
estes índices". e 

-Rio, numeras de guerra 
Um ano e meio após o prazo de seis meses, em que a 

nova administração fluminense prometera ao eleitorado 
acabar com a violência no Grande Rio, não se discutia 
outro assunto: a criminalidade carioca atingia, neste inicio 
de 1989, marcas inatingidas até então, num quadro social 
de grande inquietação, a que não faltou sequer a primeira 
greve da história da polfcia civil do Estado, entre a última 
semana de abril e a primeira de maio. 

A escalada da violência começou no primeiro final de 
semana de abril (72 mortes em 72 horas) e alcançou o 
índice de 528 assassinatos no mês, estabelecendo a 
média de 17,6 crimes de morte por dia, fndice que 
se manteve na primeira semana de maio. Numa primeira 
reação, lojas de armas fizeram "promoções", esgo
tando estoques de revólveres de vá rios tipos. As diárias 
indagações da imprensa sobre a explosão da violência 
tornaram a criminalidade do Grande Rio um tema de de
bate nacional. E deste participou o próprio presidente da 
República. 

Em seu programa radiofônico "Conversa ao Pé do 
Rádio", de 21 de abril, o presidente José Sarney registrou 

seu espanto ante os fndices acontecidos no Rio de Ja
neiro: "Não é possível que se mate mais no Rio de Ja
neiro do que na guerra civil, lamentável, cruel e injusta, 
do Líbano", disse Sarney, traçando um paralelo com a 
guerra civil libanesa, onde nem bombardeios diá rios con
seguem produzir tantas vitimas. 

No interior da própria polícia, às voltas com o des
contentamento da maior parte da categoria com os bai
xos nfveis salariais, as discussões não levaram a nada: 
enquanto policiais em greve admitiam práticas de cor
rupção devido aos salários muito baixos, a cúpula da Se
cretaria de Polfcia Civil apontava influências deste des
contentamento no aumento da criminalidade. (Sobre a 
violência urbana, veja terceiro mundo, edição n'.? 112, 
"Violência, uma guerra civil não declarada"). 

O caso do Rio de Janeiro não pode, porém, tirar de fo 
co a questão da violência que se agrava em todas as 
grandes cidades brasileiras, denunciando a complexidade 
da conjuntura social do país. A violência expressa uma 
doença social, cujo diagnóstico preciso e remédios ainda 
estão por acontecer. 



CULTURA SUPLEHENTO BRASIL 

O trabalho 
que enfeita o teatro 

A arte da cenografia procura desenvolver-se, recorrendo à criatividade e às experiências 

Nereida Daudt 

O 
diretor do Centro de Cenotécni
ca Pernambuco de Oliveira, Luiz 
Carlos Mendes Ripper, cenó

grafo hã 25 anos, tem uma sábia espe
rança: conhecer e cultivar nesse setor do 
Ministério da Cultura, as técnicas e cria
ções que colaboram para fazer do tea
tro, como recitou Brecht, "a casa de 
produção de sonhos". 

O aparecer, sem aparecer, a habili
dade manual que visa a mexer com 
nossas emoções, tem no centro técnico 
dirigido por Ripper, "a iniciativa ímpar", 
como ele mesmo qualifica, de organizar as 
substâncias do conhecimento cenotécn ico. 

Apesar de sua importância, o sobra
do da rua do Lavradio número 54, no 
centro do Rio de Janeiro, num primeiro 
olhar, parece uma simples fábrica de 
móveis, com mesas de marcenaria, 
serras, tornos, plainas e homens rudes 
trabalhando. 
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Mas, jâ ao passar a soleira se obser
va, na oficina, que os mecânicos, ma r
ceneiros e ajudantes constroem além de 
móveis, engenhosas peças cênicas. Ao 
fundo, subindo por uma escada de fer
ro, vamos encontrar mais dois andares, 
com outra oficina, a administração, uma 
sala de estudos e o escritório do mestre 
Ripper. 

O Centro tem ainda biblioteca, glo
sârio, central de dados, cadastros de 
materiais e de profissionais, maquetes e 
mostruários. "Somos como um meta
sindicato", sintetiza Ripper. Tudo fun
ciona com uma equipe de 16 pessoas: 
cenógrafos, arquitetos, cenotécnicos, 
programador visual, educadoras e fun
cionária administrativa. O pessoal bus
ca, tanto em n!vel interno como externo, 
descobrir caminhe>s para que o of!cio da 
cenotécnica possa conectar suas tradi
ções teatrais com o potencial cênico 
brasileiro. Mas, "o diffcil é centralizar", 
desabafa o mais premiado cenógrafo 
brasileiro. 

"A cenotécnica", diz ele, "não se es-

tuda em nenhuma universidade, ela é a 
cozinha da cenografia, intermediária 
entre esta e a arquitetura cênica". Para 
Ripper, a consistência material da ceno
grafia é a cenotêcnica e, a finalidade úl
tima desta ê a cenografia. Por esse mo
tivo ela foi priorizada no centro. "Pode 
haver medicina sem enfermaria?", re
força o mestre. 

O local funciona como uma espécie 
de mini-universidade, "econômica e al
ternativa", com ateliês de madeira, me
tal, pano, cor, luz, maquete, moldes e 
formas. Entretanto, "somos o menor 
setor da Fundacen, com a menor verba 
do Ministério da Cultura", ressente-se o 
diretor. 

De acordo com ele, a troca de infor
mações, o intercâmbio de conhecimento 
pode evitar graves erros. Ele exemplifi
ca colocando sobre a mesa um folheto, 
com o projeto de seis centros culturais 
que o governo da Bahia construiu pelo 
interior do estado, onde os palcos são 
triangulares, tirando toda a profundida
de do espaço cênico. 

O critico de artes, Walmyr Ayala, no 
mesmo dia desta entrevista, procurava 
no centro técnico as informações neces
sárias para a construção de um teatro 
em Maricá, no litoral norte do estado do 
Rio de Janeiro. Na ocasião, Ayala falou 
que seria a primeira casa de espetáculos 
daquele munic!pio e fez questão de re
verenciar o diretor do centro técnico, 
dizendo que a preocupação em não co
meter falhas ê que o teria levado atê 
ali, para buscar orientação profissio
nal. 

Em novembro de 87, o centro reali
zou o I Encontro Nacional de arquitetos 
teatrais, cenógrafos e cenotécnicos que 
reuniu durante três semanas 50 profis
sionais. "Fato inédito", observa Rip
per, "porque essas categorias sempre 
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,trabalharam juntas, sem nunca formali
zarem um encontro". 

Esse acontecimento contou com a 
presença do italiano Giuseppe Pastore, 
arquiteto cênico, cenógrafo e artista 

, plástico. Na ocasião, ele enfatizou a ne
' cessidade do aproveitamento da tecno
logia na difusão do saber cênico. "O 
importante", disse Pastore, "é utilizar 
esses meios com a consciência de que o Luiz Carlos r.1endes Ripper 

OBRA, !L 

saber só pode ser coletivo, só pode ser 
uma substância de intercâmbio, para 
que se torne realmente saber". 

Essa linha de pensamento marcou o 1 
Encontro. E, a partir daí, estabeleceu-se 
no centro a seguinte meta social: "É 
uma espécie de falência minha, este
não-saber-passar-adiante o que deve
ras sei, pois tudo o que sei é pouco, se o 
outro não vem a saber". • 

Artes na Universidade 
A criação, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

acontece de forma inusitada, no departamento de desenho industrial. 
Em contatos com a comunidade e utilizando materiais diversos, os 
alunos de arte realizam experiências práticas e úteis à sociedade 

, N ão existe lixo, existem coisas em 
lugares errados". A frase é do 
ecologista José Lutzemberger, 

mas o professor e pesquisador de pro
jetos de graduação do departamento de 
arte da PUC, José Carlos Ripper, é 
quem a cita para justificar o aproveita
mento da sucata em seus protótipos. 

"O aproveitamento do lixo", explica 
o pesquisador, "requer conhecimento". 
Para exemplificar, aponta o pedaço de 
cano de PVC, reaproveitado como uma 
espécie de esqui de areia, que só pôde 
ser utilizado naquele formato porque 
ele sabia como arredondar o material, 
através de termo-moldagem. "É tudo 
uma questão de reconhecimento", 
acrescenta, "às vezes a pessoa está 
morrendo e tem ao seu lado a salva
ção". 

Nesse sentido, o lixo do campus uni
versitário tem ressuscitado muitos pro
dutos para o Laboratório, Oficina de 
Treinamento e Desenvolvimento de 
Protótipos, LOTDP, que funciona por 
enquanto no terceiro andar, do prédio 
Cardeal Leme, mas que, ainda neste 
ano, deverá se instalar em terreno da 
universidade, junto ao estacionamen
to. 

A nova instalação de treliça espacial 
- uma concepção arquitetônica sui ge
neris -, com 450 metros quadrados, 
mais de 1000 tubos de aço galvanizados 
e telhado de barro {telha francesa) teve 
financiamento da Financiadora de Estu-

professor Ripper, "um exemplo total de 
colaboração entre diferentes departa
mentos da PUC". Os cálculos da estru-
tura espacial tiveram orientação do de
partamento de engenharia civil e só fo
ram possíveis, de acordo com o profes
sor, "através da computação". 

Entusiasmado com o futuro espaço 
do laboratório de protótipos, Ripper diz 
que a atual oficina instalada numa sala 
abarrotada de materiais vai se transferir 
nos mesmos moldes, isto é, com todo o 
material à mostra. Com isso, segundo o 
professor, "se propicia um território rico 
em oportunidades referenciais {ferro, 
barro, madeira, gesso, metal, infláveis, 
sintéticos) possibilitando também a des
coberta pelos alunos de novas habi
lidades em função da disponibilidade e 
da diversidade de materiais". 

dos e Projetos-Finep e é, segundo o Lixo pode resultar em arte 

Entre as invenções realizadas pelo 
LOTDP, Ripper cita algumas voltadas 
para deficientes, como o aparelho 
transdutor mais leve para surdos, o re
glete - instrumento do braile - com 
transcrição direta, o deslizador anfíbio 
para transportar especialmente para
plégicos pela areia, com possibilidade 
de flutuação na água, e uma boca de 
espuma para fonoaudiologia que facilita 
o aprendizado dos sons, pela articula
ção. 

O processo utilizado para a criação 
desses produtos foi a convivência direta 
com a comunidade. "É necessário", es
clarece o professor, "uma falha que 
possibilite o surgimento de uma idéia 
para melhorar a vida das pessoas que 
utilizam determinado produto". Foi as
sim que o novo reglete para cegos sur
giu, um de nossos colaboradores pas
sou a conviver com os cegos do Insti
tuto Benjamin Constant e constatou a 
falha existente no material de impressão 
utilizado pelos alunos do Instituto. O 
novo reglete de pontuação criado pelo 
aluno de Ripper teve grande aceitação, 
principalmente por parte dos alunos 
novos de Braille e já obteve financia
mento do grupo Klabin, para a fabrica
ção inicial de 1.000 protótipos. 

Ripper faz questão de esclarecer que 
" só se consegue aperfeiçoar o invento 
quando ele vira inovação". E isso só 
acontece na medida que um número 
maior de pessoas passa a usá-lo e con
sequentemente a melhorá-lo. Nesse 
sentido, o pesquisador lamenta as difi
culdades existentes para implementação 
das invenções, "porque, quando não se 
vende um produto não se sabe direito 
sobre suas possibilidades". (N.D.)• 
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A mulher na crise do Terceiro Mundo 
r.iulheres pesquisam a situação fem inina nas condições concretas 

de seus países afetados pelas dificuldades econômicas 

A 
s mulheres constituem a fai xe, 
mais pobre e mais numerosa de 
desempregados e analfabetos, 

além de serem as maiores vítimas das 
secas e da fome nos países do Terceiro 
Mundo. A informação está escrita em 
publicação do grupo Mudar, criado em 
1984, em Bangalore, na Índia, e que 
promove pesquisas e estudos na busca 
de "alternativas para uma nova era". 

Neuma Aguiar, coordenadora geral 
do Mudar, diz que, ao invés de uma 
melhoria no mundo, o que se vê são 
"crises de alimentos na África, de ener
gia na Ásia, e miséria crescente em todo 
o Terceir Mundo". Neuma esclarece 
que "as mulheres são as principais pro
vedoras, responsáveis pela reprodução 
da família e, portanto, sentem de form .i 
muito intensa os reflexos dessas crise• 
todas". 

A ótica da mulher 

Em relação à dívida externa e seus 
reflexos na vida das mulheres terceiro
mundistas, a coordenadora do Mudar é 
taxativa: "Vamos parar de pedir em
prestado, já". Ela acredita que "a toma
da de empréstimos não representa en
trada de recursos, mas dívidas passadas 
que aparecem como novos emprésti
mos". Entretanto, Neuma não é parti
dária de uma tomada radical de posição 
por parte das integrantes do Mudar em 
relação ao não pagamento da dívida 
externa. "Nossa preocupação é mais a 
de, utilizando a ótica da mulher, levan
tar informações que possibilitem, 
no futuro, a concretização de uma pro
posta". 

O impacto da dívida na mulher da 
década de 80 têm sido objeto de várias 
pesquisas. Recentemente, o Mudar 
abrigou, com o apoio da ONU, 21 mu
lheres pesquisadoras, num curso inten
sivo, no Rio de Janeiro. Elas vieram do 
México, Panamá, Nic rágua, Cuba, Co
lômbia, Peru, Bolívia, Argentina, Para-
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guai, Venezuela, Angola, Moçambique e 
São Tomé. 

Peru: a mulher camponesa 

Marta Rodrigues, socióloga peruana, 
professora na Universidade Católica de 
Lima, informou que, na volta ao seu 
país, dará início a uma pesquisa com 
mulheres da região de Selva Alta. "Ta
balosos", diz a professora, "está nessa 
região, que é a mais pobre do país". Ela 
conta que Selva Alta é peculiar por três 
motivos: está situada dentro da área sob 
estado de emergência, lá está o narco
tráfico e atuam os dois grupos armados, 
o Sendero Luminoso e o Movimento 
Revolucionário Tupac Amaru - MRTA. 

Marta pretende estudar de que forma 
as mulheres se organizam para assumir 
a liderança da produção rural nessa lo 
calidade. De antemão, a pesquisadora já 
sabe que existem formas de trabalho 
solidárias e coletivas, tradicionais da re-

Neuma: a mulher buscando mudanças 

gião e conhecidas pelo nome de choba 
choba. Segundo a socióloga, "a ausên 
cia de trabalho masculino é que deter 
mina o comando das mulhe res na pro 
dução agrícola". 

A crise da economia peruana tem 
afetado diretamente o consumo e a 
produção dos seto res mais pobres do 
campo. "Em consequência, há um re
torno ao consumo da produção tradi
cional", observa Marta. É comum hoje, 
relata, "os camponeses tomarem chicha, 
uma bebida de milho, ao invés de cer 
veja, ao mesmo tempo que ressurgem 
artesanatos de utensílios, a substituição 
do detergente pelo sabão caseiro e do 
sal refinado pelo sal grosso". 

De acordo com a socióloga, na época 
do ex - presidente Belaúnde Terry, com 
apoio do Bird se pôs em prática um 
projeto especial de desenvolvimento, 
sendo construído um canal de ir rigação 
para incentivar o cultivo de frutas na -re
gião. No entanto, "por questões talvez 
políticas" comenta Marta, "o projeto foi 
abandonado e hoje a população se res
sente de recursos para a conclusão de 
uma fábrica processadora de frutas, ini 
ciada com aquele projeto, e também de 
incentivos para a diversificação da pro 
dução rural". 

Tipicamente uma localidade de pro
dução de folhas de coca, Tabalosos, si 
tuada no estado de San Martin, possui, 
segundo a socióloga, cerca de 590 famí 
lias. O estudo de Marta será neste po
voado especificamente, porque, "é 
muito difícil penetrar no coração da Sel
va Alta", onde estão os focos guerri
lheiros e a direção do narcotráfico, "Ta
balosos é uma zona chamada de in
fluência, por estar próxima a esses dois 
comandos". 

A perspectiva de mudança social 
nessa região se prende, na sua análise, à 
possibilidade de apoio a uma campanha 
agrícola de cultivo de coca, milho, arroz 
e frutas, com empréstimos e preços 
para a produção que estimulem os 
camponeses. Ela lembra que em Selva 
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Marta: estudando a camponesa peruana 

Alta existe uma poderosa federação 
agrária, que faz inúmeras críticas a uma 
campanha agrícola do governo que en
dividou os camponeses. "Os emprésti
mos foram inferiores aos custos com as 
plantações, e o Estado, além de pagar a 
produção preços baixos, o fez com 
enorme atraso". 

Conhecidas como as melhores terras 
do mundo para o plantio da cocaína, 
Selva Alta desenvolve esse cultivo de 
forma permanente. Por ser um produto 
tradicional dos Andes, consumido pela 
população indígena, a proposta de erra
dicar as plantações de coca gera uma 
série de controvérsias. Recentemente, 
surgiu u·ma proposta nos meios inte
lectuais peruanos, sugerindo que o pró
prio Estado fiscalize a produção e a dis
tribuição das folhas de coca. Marta Ro
drigues acredita que essa talvez seja 
uma maneira de equilibrar a economia 
agrfcola, na medida em que o governo 
comprasse o produto dos camponeses e 
realizasse a comercialização. 

" Não existe nenhuma prova oficial 
de ligação do narcotráfico com o grupo 
Sendero Luminoso, mas coexistem no 
mesmo espaço", diz a estudiosa. 

Argentina: a mulher na política 

Já Norma Sanchís, socióloga argentina 
também integrante do curso promovido 
pelo Mudar trouxe uma pesquisa sobre 
a participação política da mulher. Ela, 
junto com a historiadora Susana Bian
chi, fez um estudo durante dois anos (86 
e 87) sobre o Partido Peronista Femini
no, publicado agora em forma de livro 
de bolso, em dois volumes. 

"O que mais nos assombrou nessa 
experiência", diz orma, "é que, apesar 
de relativamente recente (1949-55), já 
está apagada da memória das pessoas, 
tanto peronistas como de não-peronis
tas". Na opinião da pesquisadora, o re
trocesso ocorrido depois dos golpes mi
litares e a força da personalidade de Eva 
Perón colaboraram para esse esqueci
mento. 

Segundo orma, as mulheres ar-
gentinas nunca mais tiveram, como na 
época do Partido Peronista Feminino, 
uma participação parlamentar tão ex
pressiva: 30% de representantes, em 
1951, e 33%, em 54. "De alguma forma" 
observa, "o peronismo ofereceu, na
quela época, uma saída para a dupla 
opressão da mulher, incentivando-as a 
saírem de casa e a fazer política". 

A socióloga participa do Conselho 
Nacional da Mulher, na Argentina, e 
realiza hoje uma pesquisa para o M'
nistério do Trabalho, em Buenos Ai;es, 
sobre as modalidades de inserção pro
fissional das mulheres. Para ela, o estu
do sobre o Partido Peronista Feminino 
revelou elementos potenciadores e li
mitantes. Limitações, por ter sido orga
nizado a partir do estado peronista; e 
avanços, pelo número grande de candi
datas e deputadas que surgiram no bojo 
dessa luta partidária. 

Em 1947, as mulheres obtiveram o 
direito ao voto e, segundo Norma, em 
1951 elegeram Perón. "Isso foi muito 
fácil de se comprovar" explica, "até hoje 
na Argentina homens e mulheres votam 
em urnas separadas, e, naquela ocasião, 
o percentual de votos para Perón foi 
muito superior entre as mulheres em 
comparação com as urnas dos ho
mens". Norma acredita que, por tudo 
isso,"existe hoje um número maior de 
mulheres no Partido Peronista, do que 
nos outros partidos, apesar do conser-
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vadorismo". 
Depois do golpe militar que derru

bou Perón, o espaço político conquista
do pelas mulheres já não estava mais 
legitimado e elas voltaram para casa. 

Mas, com a resistência peronista em 
56, surge uma outra geração de mu
lheres, militantes na clandestinidade. 
"Tenho hoje", confessa a pesquisadora, 
"interesse em continuar esse mesmo 
estudo e conhecer as mulheres da nova 
geração, filhas e netas daquelas políti
cas, dirigentes e de base, do Partido 
Peronista Fe'minino". 

r,1oçambique: a mulher na reconstrução 

A moçambicana Assa Guambe pela 
primeira vez vem ao Brasil e qiz que 
volta ao seu país cheia de idéias. Em 
Maputo, onde trabalha em estatística, 
pretende fazer uma pesquisa dirigida às 
mulheres da indústria têxtil. "Lá" acres
centa, "a maioria são mulheres, a pro
porção é de sete para cada homem e, 
nas indústrias de descasque de casta
nha, de doces, e de fabricação de cho
colates praticamente só tem mulheres". 

"Penso fazer um levantamento de 
dados e orientá-las em como utilizar a 
estatistica". Em junho do ano passado, 
Assa deu um curso de estatística social a 

Norma: tradição política das argentinas 
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Assa: moçambicanas na produção 

um grupo de mulheres, responsáveis 
pelas crianças traumatizadas pela 
guerra. "Existe um número grande de 
crianças que foram raptadas e aparecem 
em outras cidades, sem saber onde an
dam seus pais", conta a pesquisadora, 
"além das que ficaram orfãs e necessi
tam de atendimento". 

Assa Guambe diz que, em Moçambi
que, a Organização da Mulher Moçam
bicana-OMM, recebe apoio do Unicef 
e juntas organizam creches e propor
cionam, às crianças vítimas da guerra, 
orientação médica, e perspectivas de 
trabalho. A OMM' explica Assa,"tem um 
movimento muito grande de cooperati
vas no campo". Nessas cooperativas 
quase não existem homens, o trabalho é 
todo realizado pelas mulheres. Ela conta 
que, no ano passado, deu orientação 
numa dessas cooperativas sobre auto
gestão de recursos: "Elas não têm salá
rios, são autônomas, e justamente por 
receberem de acordo com a produção, é 
muito importante saber como reutilizar 
o dinheiro". 

Em sua opinião, a questão a_ se le
vantar em Moçambique não é "bem a 
da emancipação da mulher: a questão é 
tornar a nossa organização só de mu
lheres uma organização de toda a so
ciedade". I\Jereida Daudt • 

SUPLEUENTO BRASIL 

O discurso da diferença 
e da subordinação 

Historiadora defende tese sobre o discurso científico do 
século XIX e constata o esforço masculino de buscar na 

ciência razões para limitar o espaço social feminino 

N a dissertação de pós-graduação 
em história, defendida na Uni
versidade Federal Fluminense, 

Sylvia Maria da Costa pesquisa teses es 
critas por médicos do Rio de Janeiro, no 
período de 1838 a ·1887. Ao priorizar os 
estudos sobre puberdade, menopausa, 
menstruação e histeria, verifica que o 
discurso médico daquela época expres
sa a "alteridade absolyta". A palavra 
alteridade vem do latino alter, o outro. E 
é justamente na raiz do outro que os 
médicos do século passado definiam a 
mulher, ou seja, tendo sempre o ho
mem como parâmetro. 

Essa maneira de explicar todo o cor
po e as diferenças sexuais, tomando o 
masculino como referente, é a "alteri
dade absoluta", uma categoria de pen
samentG que fez o homem-médico es
tudar a anatomia feminina como o ou
tro e em comparação ao masculino, "i
dentificando o próprio eu, na medida 
em que se diferencia do outro", explica 
a pesquisadora. 

"O distanciamento em relação ao 
outro e ao seu mundo", acrescenta, "faz 
com que o sujeito perceba as particula
ridades de seu próprio mundo". Um 
cl aro exemplo era a interpretação da 
anatomia feminina : "As mulheres não 
são feitas para correr", dizia o médico 
Antonio Pedro Teixeira, em 1845, atri
buindo essa característica à distância 
existente entre os quadris, pois "as 
cristas ilíacas acham-se mais separadas 
uma da outra e a cavidade da bacia é 
mais larga". Com isso, concluía que a 
mulher, ao contrário do homem, estava 
biologicamente predisposta à imobili
dade. 

Ao caracterizar o feminino como frá-

gil, em consequência da formação ós
sea, dos músculos e do tecÍdo celular, à 
mulher caberia, segundo o pensamento 
médico daquela época, o espaço do
méstico. E, quando uma mulher tinha 
um temperamento sanguíneo {caracte
rística do homem), revela a pesquisa, 
"logo perdia sua graça, se tornava uma 
amazona furiosa, aborrecendo-se com 
os trabalhos que a deveriam caracterizar 
e ficava um ser imperfeito e aborrecí
vel." 

O terceiro capítulo da dissertação foi 
dedicado à questão da histeria. Os mé
dicos do século passado justificavam a 
doença em função da estrutura do sis
tema nervoso. "Por ser considerada 
mais sensível", diz Sylvia, "devia se 
suspeitar da histeira em todas as mu
lheres. O homem, observa, "só era con
siderado histérico quando se parecia 
com a mulher". 

A alteridade, segundo a estudiosa, 
serviu para destinar à mulher o espaço 
··privado" e para garantir sua subordi
nação ao espaço "público" - espaço 
masculino. Para tanto, construiu-se 
uma imagem doentia para mulher, que, 
de acordo com os médicos da época, 
eram todas predispostas à histeria e, 
portanto, deveriam ser controladas. 

O trabalho de mestrado de Sylvia 
mostra que toda uma tentativa de com
provação médico-científica da inferiori
dade biológica da mulher visava, con
cretamente, a situá-la como inferior nas 
relações soc1a1s. "Será", pergunta 
Sylvia, "que conseguimos nos livrar 
dessa confusão entre o cultural e o bio
lógico, do discurso da alteridade abso-
luta, nos dias atuais?" • 
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A nova direita e a revolução francesa 

D 
uzentos anos depois da revolu
ção francesa, melhor seria que 
ela nunca tivesse ocorrido. Isso, 

na opinião dos chamados "novos histo
riadores" da nova direita, que hoje do
minam a intelectualidade parisiense. 

É uma pena que não estejam vivos 
homens como Sartre, Camus, Lacan, 
Merleau-Ponty, Malraux, Aragon, ou 
mulheres, como Simone de Beauvoir e 
Elsa Triolet, para situar, no tempo e no 
espaço, o acontecimento que, na Idade 
Moderna, mais alterou a sociedade dos 
homens. 

Já é um erro da direita intelectual e 
consumista, que hoje se expande pela 
Europa, insistir numa comemoração 
quase turfstica sobre a revolução, ape
nas na data do bicentenário. Pois ela 
não teve inicio ou fim no exato ano de 
1789. Ao contrário, germinou durante 
todo o século 18, que foi, em toda a 
Europa, paradoxalmente, um século de 
progresso. Mas, a contradição é uma 
das leis do mundo e, tanto na França, 
quanto na Inglaterra, já estavam finca
das as bases do progresso econômico, 
devido ao aparecimento das primeiras 
indústrias. 

Daí a supervalorizar o papel de um 
general vaidoso, como Lafayette, ou 
uma menina empoada, como Marie
Antoniette - depreciando figuras como 
Saint Just, que, aos 25 anos, havia mu
dado a face da história, ou Robespierre, 
Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Ma
rat, Danton· ou mesmo Napoleão Bona
parte - é algo tão absurdo, como igno
rar que os castelos medievais da nobre
za já haviam desabado sobre os tétricos 
pátios que os cercavam, soterrando 
uma legião de molambentos. 

O próprio Necker, que foi o gênio das 
finanças do hoje considerado esclareci 
do Lu!s XVI (e a maior figura de seu go
verno), abandonou o navio imaginário 
da nobreza, ao pressentir a ascensão 
das novas classes. Ao seu imperador 
faltou a capacidade política de passar da 

Paulo Ramos Derengoski 

quia constitucional, como, aliás, haviam 
feito seus primos ingleses, sempre, e até 
hoje, mais perspicazes. 

Ainda assim, Luís VI sobreviveu, 
anos e anos, ao torvelinho das massas 
em fúria. A queda do arsenal, em 13 de 
julho, e a demolição da Bastilha, um dia 
depois, nada são diante da substituição 
de ecker, em 11 de julho, ou da convo
cação da Assembléia, depois Consti
tuinte ... 

Quando Luís XVI sancionou a Cons
tituição revisada de 13 de setembro, o 
poder já não mais lhe pertencia: os 
ventos da república varriam a velha 
França. 

O único governo realmente revolu 
cionário, que se estabeleceria, no~ anos 
seguintes, seria o Comitê de Salvação 
Pública de 1793, no qual os populistas 
Collot .d'Herbois e Billaud-Varenne 
constitulam a facção "de esquerda", le
vando o próprio Robespierre e também 
Saint Just a assumirem postura ditato
rial, para afastar a massa plebéia dos 
sans-culottes. 

É verdade que, em determinado 
momento, o poder escapou ·das mãos 
da grande burguesia (girondinos, Dan
ton, Lafayette, Abade Siéyes) e passou 
para a classe média urbana e rural, mas 
nunca, jamais, em tempo algum, che
gou ao controle total da relé das ruas, 
como queria Babeuf. 

Até porque as massas, como ainda 
hoje provam as expenencias russa e 
chinesa, têm muita capacidade para 
destruir, mas pouca para construir. O 
populismo consumista de direita, que 
assola a intelectualidade deste final de 
milênio, ainda se dará conta desse fato. 

E é por isso que a ascensão de Na
poleão Bonaparte, a meu ver, não é 
uma interrupção da revolução, mas sua 
continuidade. Sua continuidade dentro 
da perspectiva burguesa a que se pro
punha. Outro dado que os historiadores 
da nova direita, que também não gosta 
de Napoleão, omitem e tergiversam. 

Napoleão já havia se distinguido, 

como revolucionário, na defesa de 
Toulon, contra os ingleses. Foi amigo 
dos jacobinos. E, nas planíci es da Lom
bardia, estudou a obra de César e com
preendeu, como ninguém, qual a gran
de estratégia do império romano: a tra
vessia do Rubicão não fora apenas um 
ato militar, mas, sobretudo, uma deci
são política, coisa incompreensível aos 
historiadores minimalistas. 

E, enquanto Danton tronituava seus 
berros contra Robespierre, enquanto 
Marat sucumbia nas mãos traiçoeiras de 
Charlotte Corday, o anão corso perce
beu que a· guerra, a política e a história 
são a mesma e única coisa. E aplicou 
a tática ofensiva pessoal - os "canhões" 
na frente e não atrás da "infantaria" - à 
estratégia política. 

Faz apelo à ordem, no dia 18 do 
Brumário, em Saint Cloud, mas dentro 
do respeito à legalidade. Ou às aparên
cias da lei. Os conspiradores - Siéyes, 
Fouché, Barras, Tailherand - talvez 
pretendessem o quartelaço, mas Napo
leão realiza uma operação parlamentar 
clássica, ao eleger seu irmão Lucien 
presidente da Assembléia, e ao -fazer os 
vete ranos da guarda gritarem em coro 
um juramento de respeito à legalidade. 

Do momento em que Luís XVI, a pe
dido do Abade Siéyes, convocou os Es
tados Gerais, até à irresistlvel ascensão 
de Napoleão, o caudal principal do que 
se chamou revolução procurava manter 
a direção e a continuidade dos valores 
burgueses iniciais a que se propunha o 
Terceiro Estado. 

Os que tentaram apressar a revolu
ção acabaram na guilhotina. Napoleão 
ganhou tempo e, depois, ganhou o Es
tado. Em certo sentido, ele foi a alma da 
França. Tentou levar a Ma rselhesa aos 
quatro cantos da terra. Onde a rosa dos 
ventos gira, ele apontou a espada. E 
quando cair em Wate rloo, a reação vol
tará. Aliás, a reação volta sempre. Basta 
olhar o mundo de hoje. Onde ela tem 
um aliado, a tecnologia, que difici lmente 
será superado. o 
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